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  مقدمة
  

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونصلي ونسلم علي سيدنا محمد 

  صلي اهللا عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.

    سبحانك العلم لنا اال ماعلمتنا ، انك أنت العليم الحكيم.  

سلسلة تيسير علوم  في بعد المائةالسادس والخمسونهذا هو الكتاب   

ع بداية انتشار الحاسبات في منطقتنا العربية، والتي نالت شهرة مبدأناهاالتي الحاسب

المعروف باسم Excelمن برنامج األخيراإلصدارعربية منقطعة النظير. الكتاب يشرح 

Microsoft Excel 2010 تيسيـــــــر"وهو تطوير للكتاب السابقExcel 2007" مع

  لشرح مع اإلصدار األخير من البرنامج. بعض اإلضافات التي اقتضتها الضرورة لمواءمة ا

ونتناول هذا الكتاب بطريقة جديدة، تتلخص في تقديم المادة بسهولة وسرعة، تتناسب مع 

  وهو السهولة والسرعة.  Windowsالهدف من استخدام 

لمن هذا الكتاب
Excelكًال من مستخدمي يخاطب هذا الكتاب   المبتدئين والمتقدمين علي حد 2010

أننا نقطع به رغم أن كثيرًا من القراء نادرًا ما يصدقون هذا القول ألول وهلة ، إال سواء،

  لسببين 

بكفاءة، وإلي Excelإلى تقديم ما يجب أن تعرفه لتبدأ في استخدام ننا نهدف األول : أ

، بعيدا عن التكرار وسرد البدائل واألوامر التي Excelتوضيح ما يمكن أن تفعله باستخدام 

من مستخدمي البرامج التطبيقية يستخدمون فقط %٨٠استخدامها، ألننا مقتنعون أنيندر

  البرامج.% من إمكانيات هذه٢٠

صفحة لكي تفهم ١٠٠٠الثاني : أنك لن تجد نفسك مضطرًا لقراءة مرجع يصل إلي 

Excelواحدًا من البرامج التطبيقية . ألن كل المهام التي يؤديها  ة منها سواء الكبير 2010

متدرجةيتم شرحها في هذا الكتاب بطريقة نظرية، ولكننا نشرحها في دروس ، الالصغيرةأو 

  خطوة ... خطوة.

o b e i k a n d l . c o m



  ١٠

  

  

لتحليل وإدارة Excelأو كنت تستخدم Excelإذا كانت لك خبرة سابقة بالتعامل مع 

أو  Excelفىالجديدة البيانات بواسطة الجداول والتخطيطات المحورية وأدوات التحليل 

كنت من المتمرسين الذين يحتاجون لمستندات مركبة تستخدم فيها عناصر مختلفة من 

Officeجميع برامج عائلة  (مثل جدول البيانات أو شريحة عرض) أو يفضلون 2010

. إذا كنت واحدًا من هؤالء VBAاستخدام الماكرو وإنشاء تطبيقات تفاعلية باستخدام لغة 

Excelالمرجع األساسى لمستخدمى"تابنا فإننا ننصحك بالرجوع إلى ك 2010".

  محتويات الكتاب
  باالنتهاء من هذا الكتاب ستتعرف على :

 اساسيات برنامجExcel والتحكم في خياراته . 2010

. أسهل وأسرع طريقة إلنشاء ورقة العمل والتعامل معها

.تنسيق ورقة العمل وطباعتها

ادل المعلومات بينها.التعامل مع أكثر من ورقة عمل وتب

 وتبادل البيانات بينها.المصنفاتربط

.تمثيل البيانات بالتخطيطات البيانية

.تنسيق التخطيطات البيانية وإدخال تحسينات عليها

.إنشاء قواعد البيانات وترتيب بياناتها

.فرز قواعد البيانات وتصفيتها

تاب، أملين أن تجد فيه وبعد عزيزي القارئ ... نتركك اآلن لتقليب صفحات الك

 .المتعة والفائدة التي تنشدها

  مين )ل(وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العا

مجدى محمد أبو العطا 
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وانهائه.Excelتشغيل .١

Excelجولة داخل .٢ 2010

.Excel 2010الحصول علي مساعدة عن .٣

.خيارات تشغيل البرنامج.٤

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
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واحد من برامج الجداول الحسابية، التى تستخدم أساسا   Microsoft Excelبرنامج

الحسابية عليها وتحديثها، مثل اعداد للتعامل مع البيانات الرقمية، وتهتم باجراء العمليات

كذلك تمثيل   Excelالموازنات التقديرية ومراقبة المبيعات، والقيام بالوظائف المالية. يتيح 

البيانات بتخطيطات بيانية غاية فى الدقة والجمال أو تخزينها على شكل قواعد معلومات،  

  ). Macroالماكرو (كما يتيح تنفيذ األعمال بطريقة تلقائية باستخدام مفهوم 

  Excelتشغيل برنامج 

هـــى Excel. أســـهل طريقـــة لتشـــغيل Excel، تســـتطيع تشـــغيل Windowsبعـــد تشـــغيل 

رغــم أنــه يمكــن تشــغيله أيضــا مــن ،"كافــة البــرامج"All Programesتشــغيله مــن قائمــة

  "جهاز الكمبيوتر".My Computerنافذة 

وجـه المؤشـر ، "ابـدأ"Startدما تظهر قائمة، وعن"ابدأ"Startمن سطح المكتب انقر زر 

" البـرامجكافـة "All Programesالبـرامج". تظهـر قائمـة كافـة "All Programesإلـى 

ومــــن القائمــــة التابعــــة التــــى تظهــــر اختــــر Microsoft officeمــــن هــــذه القائمــــة اختــــر 

Microsoft Office Excel 2007.  

جديــــــدا ويخصــــــص لــــــه االســــــماً مصــــــنفيفــــــتح البرنــــــامج تلقائيــــــا Excelبمجــــــرد تشــــــغيل 

Book1.xlsx .  

  جديد لورقات عمل  عند بداية تشغيل البرنامج.مصنفعلى ١-١يشتمل شكل 

  

Workbookهى ترجمـة جديـدة لكلمـة مصنف نود أن نشير هنا إلى أن كلمة ال

فــــى Microsoftالتــــى جــــاءت فــــى النســــخة اإلنجليزيــــة، وقــــد ترجمتهــــا شــــركة 

" مصــنف"أطلقــت عليهــا بينمــا فــى اإلصــدار الحــديث " كتــاب"ســابقصــدار الاإل

مقابــل  مصــنف بالترجمــة الحديثــة للشــركة المنتجــة وهــى كلمــة ملهــذا رأينــا االلتــزا

  . Workbookكلمة 
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  نافذة المصنف

(انظر شكل مصنفوتظهر بداخلها نافذة الExcelتظهر نافذة Excelعندما تبدأ تشغيل 

جديــدا وســماه امصــنفقــد فــتح Excelســتالحظ أن ١-١ر فــى شــكل دقــق النظــ).١-١

Book1 أوراقمجموعـــة مـــن األزرار تســـمى مصـــنفالويظهـــر أيضـــا فـــى أســـفل نافـــذة ...

sheet1 ،Sheet2.....  

يحتوى على مجموعة من األوراق  مصنف) أو Bookالداللة التى نفهمها أننا أمام مصنف (

  ات التى كنا نتعامل معها فى اإلصدارات القديمة.كل ورقة بمثابة مستند مثل المستند

معنــى هــذا أننــا لســنا فــى حاجــة إلنشــاء مجموعــة مــن الملفــات المرتبطــة لتســجيل المبيعــات 

اإلصــدار الجديــدهــذا والمشــتريات والفــواتير .....الــخ، ولكــن ملــف (مصــنف) واحــد فــى 

النســـخ واإلضـــافةيحتـــوى علـــى كـــل هـــذه األوراق ويـــتم تبويبهـــا والتعامـــل معهـــا مـــن حيـــث 

  والحذف فى منتهى السهولة واليسر.

  

  Excelمكونات نافذة١-١شكل 
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من أعمدة وصـفوف، وتسـمى نقطـة تقـاطع العمـود مـع الصـف خليـة. مصنفالتتكون نافذة 

الحظ أن البرواز الذى يحيط بالخلية األولـى فـى الشـكل معنـاه أن هـذه هـى الخليـة الحاليـة 

  ستتأثر بأول مدخالت إلى ورقة العمل.أو النشطة، أى الخلية التى 

من جهة اليسار ويتكـون عنـوان الخليـة مـن مصنفاليظهر عنوان الخلية النشطة فوق نافذة 

الحرف الدال على العمود والرقم الدال على الصف الذين يلتقيان عند الخلية. فى الشـكل 

  .األولع الصفمAألن الخلية النشطة تقع عند التقاء العمود A1عنوان الخلية هو 

  كما تشتمل نافذة البرنامج علي بعض العناصر االساسية نوضحها فيما يلي :

  Title barشريط العنوان

الموجود بشكليظهر مضاء فى أعلى المصنف ويشتمل على اسم المصنف. اسم المصنف

  .هوExcelواسم نافذة Book1هو ١- ١

  
تكن تافذة المصنف في وضع التكبير األقصي ، سـيظهر اسـم المصـنف إذا لم 

  .Microsoft Excelفي شريط أعلي نافذة المضنف بدًال من عنوان 

  Tabs barتبويبات سطر ال

اختيارات تبويب عبارة عن شريط أدوات و .كل تبويباتعلى أسماء التبويبات يشتمل سطر ال

  لتعامل معه .متعددة تتحكم فى البرنامج وفى طريقة ا

  
  Quick Access Toolbarشريط أدوات الوصول السريع 

هو شريط صغير أعلى الركن األيسر من  Quick Accessشريط أدوات الوصول السريع 

البرنامج يشتمل على األدوات األكثر استخداما فى البرنامج، كما يمكنك إضـافة أو حـذف 

  أى من أدواته حسب استخدامك لهذه األداة. 

  

  Ribbonلشريط ا

شريط كبير يتسع للعديد من التبويبات وأشرطة األدوات. وتالحظ من الشكل أن األوامر 

"الصفحة الرئيسية" Homeالموجودة فى التبويب مقسمة إلى مجموعات. فمثال التبويب 
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، "خانات"Cells، "الخط"Font، "الحافظة"Clipboardيشتمل على مجموعات 

Style"النمط" ،Editing"الخ ."التحرير ...  

  
  Document Windowنافذة المصنف

يظهر فيها المصنف النشط الذى تقوم بكتابته أو تعديله، وتظهر فى البداية خالية من 

  .(أول خلية في المصنف) البيانات، باستثناء نقطة األدراج التى توضح موضع الكتابة 

  Mouse Pointerمؤشر الفأرة

ستعرف فى الفصول القادمة -حسب مكانه داخل النافذة يتغير شكل مؤشر الفأرة

وتسمى أشهر هذه األشكال عالمة -األشكال المختلفة للمؤشر واستخدام كل منها

ظهر عندما تحرك المؤشر داخل ويوتظهر فى موضع الكتابة، بينما الشكل نقطة اإلدراج 

منطقة الكتابة.

  Scroll barsأشرطة التمرير

ى نافذة المصنف، واحد رأسى على يمين النافذة واآلخر أفقى فى أسفل توجد على حافت

النافذة يشتمل كل واحد منها على سهمى تمرير ومربع تمرير. تستخدم أشرطة التمرير 

  .ورقة العملوأسهم التمرير ومربع التمرير لالنتقال داخل 

  زر التكبير ورز التقليص وزر استعادة الحجم وزر اإلغالق

، يتسـبب نقـر زر التكبيـرExcelف شريط العنوان من ناحيـة اليمـين فـى نافـذة توجد فى طر 

Maxmize فـى تكبيـر النافـذة التـى يوجـد بهـا، وزر اسـتعادة الحجـمRestor فـى

ة إلـى رمـز، فـى تقلـيص النافـذMinimizeإرجاعها إلـى حجمهـا األصـلي، وزر التقلـيص

  .فى إغالق البرنامجcloseوزر اإلغالق

  Status barشريط المعلومات

متوسط القيم واكبر قيمة ، عدد الخاليا المحددة يظهر معلومات عن المصنف النشط مثل 
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وحالة بعض صغر قيمة ومجموع القيم في الخاليا المحددة وأفي الخاليا المحددة 

لق تكبير وتصغير زرار طرق العرض المختلفة للمصنف ومنز إلضافة إلى أباالمفاتيح.

  المصنف.

  

Fileالتبويب 

معاينة "Backstageصفحة فى إظهار "ملف" Fileالتبويب يتسبب النقر على 

على األوامر التى كانت تستخدم من قبل والتى  "ملف" Fileالتبويب شتمل ي. و "الكواليس

، "فتح"Openو"طباعة" Printو "حفظ" Saveمثل Officeفى قائمة موجودة كانت 

. باإلضافة بها من أوامر جديدةما نافذة معاينة الكواليس و لترى "ملف" Fileفتح التبويب ا

Recentوالتى يمكنك رؤيتها من خالل فتح التبويب إلى آخر ملفات تم فتحها مؤخرا

  ."آخر"

  Excelكل من المصنف وبرنامج   إنهاء

. Excelكل من المصنف وبرنامج نتهاء من العمل وقبل غلق الجهاز يجب إنهاء  بعد اال

إلغالق المصنف انقر زر اإلغالق الذي يظهر في اقصي اليسار العلوي لنافذة المصنف أو 

."إغالق"Closeثم اختر أمر "ملف"Fileالتبويبانقر 

  ين :إلنهاء البرنامج والرجوع إلى سطح المكتب اتبع إحدى طريقت

التبويبنقر: ااألولىFile"التى تظهر نافذة معاينة الكواليسومن "ملف

  ."إنهاء"Exitانقر زر 

الموجود أقصى يمين المصنف.: انقر زر اإلغالق الثانية  

  
ت كتبـت شـيئا فـى ربمـا تحصـل علـى رسـالة لحفـظ التغييـرات التـى تمـت إذا كنـ

ردا علــى "عــدم الحفــظ" Don,t saveالمصــنف أو غيــرت محتوياتــه. اختــر 

  .الرسالة ألننا ال نرغب فى حفظ المصنف اآلن
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 Microsoftوالمعـروف باسـم Microsoft Excelيتميـز االصـدار الجديـد مـن برنـامج 

Excel 2010 هـذه إال أنـهالبرنـامجبامكاناته الهائلة في التعامل مـع المصـنفات ورغـم قـوة

  قد يبدو لك للوهلة األولى مبهما وغير مألوف.

مــن قبــل Office 2007ولــم تعمــل علــي إذا كنــت مــن مســتخدمي اإلصــدارات الســابقة 

فســتجد العديــد مــن األمــور المألوفــة وفــي Excel 2010وترغــب فــي الترقيــة إلــى اإلصــدار

أمـــا إذا كنـــت عامـــل معهـــا ألول مــرة.المقابــل ســـتجد الكثيـــر مــن المفـــاهيم الجديـــدة التــي تت

Excelاستخدمت    ختالفات كثيرة في واجهة البرنامج.فإنك لن تجد ا2007

وأول ما ستواجهه من اختالفات عـن اإلصـدارات السـابقة تلـك الواجهـة الجديـدة تمامـاً عـن 

والمألوفـة لـك. قـد يصـيبك Office 2010أو Office 2007واجهة اإلصدارات السـابقة

البدايــة بنــوع مــن اإلحبــاط ولكــن بمجــرد أن تــألف تلــك الواجهــة ســتتأكد أن هــذا هــذا فــي

اإلصدار يفوق اإلصدارات السابقة لـيس فقـط مـن حيـث اإلمكانـات القويـة ولكـن أيضـا مـن 

حيث الجاذبية والسهولة فـي االسـتخدام. إننـي متأكـد أنـك بعـد جلسـة أو جلسـتين ستسـأل 

القـوائم وأشـرطة األدوات العقيمـة والمملـة التـي نفسك: كيف كنـت أتعامـل فـي الماضـي مـع 

  اعتدت عليها في االصدارات السابقة.

ألول مرة فإنهم سيجدون سهولة هائلة في التعامل مع واجهة Excel 2010أما مستخدمي 

. ألنهم سيبدأون حياتهم بها، حيث لم يسبق لهم التعامل مع القوائم Excel 2010برنامج 

 Microsoftواحــد مــن عائلــة Excel 2010. وألن برنــامج وأشــرطة األدوات المملــة

office فإن الوقت الذي ستقضيه في تعلم واجهة البرنامج الجديدة سيفيدك بالقطع عندما

  .PowerPointأو Wordاألخرى مثل Officeتذهب لتتعلم أحد أفراد عائلة 

البرنـامج وعلـي نتعرف مـن خاللهـا علـي واجهـة Excelنصحبك في جولة داخل وفيما يلى

  :هالتغييرات التي طرأت علي

  

  Excel 2010جولة داخل. ٢
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  Tabs and Ribbonالتبويبات والشريط 

أول شــئ ســتالحظه عنــدما تفــتح البرنــامج هــي شـــريط مثــل شــريط القــوائم يظهــر فــى أعلـــى 

عنـدما تنقـر علـى أى تبويـب يعـرض شـريط ، Ribbon. يسمى هذا الشـريط الكبيـر البرنامج

التبويــــب ٢-١صــــة بهــــذا التبويــــب يعــــرض شــــكل يحتــــوي علــــى العديــــد مــــن األدوات الخا

Home.  

  

Quickوشريط أدوات الوصول السريع Homeالتبويب ٢-١شكل  Access الذي يظهر في أعلى

  نافذة البرنامج

تالحظ من الشكل أن األوامر الموجودة في التبويب مقسمة إلى مجموعات فمـثًال التبويـب 

Home "ات يشـــتمل علـــى مجموعـــ"الصـــفحة الرئيســـيةClipboard ، "الحافظـــة"Font

Cells، األنمـاط"" Styles،رقـم""Number"المحـاذاة"، Aligenment"الخط" ، 

  "التحرير" .Editing،"الخاليا" 

يظهر شريط أدوات صغير في أعلى نافذة البرنـامج فـى الـركن األيسـر العلـوى، هـذا الشـريط 

ويمكنـك تخصـيص "ل السـريعأدوات الوصو "شريط Quick Access Toolbarيسمى 

هذ الشريط بإضافة أزرار لألداة التي تحتاج إليها بصفة مستمرة فمثًال إذا كنت تستخدم أمر 

 Quick Accessالطباعـــة بشـــكل مســـتمر فيمكنـــك إضـــافة أداة الطباعـــة إلـــى شـــريط

Toolbar الحـــظ أن األوامـــر واألزرار التـــي تظهـــر فـــي "أدوات الوصـــول الســـريع"شـــريط .

 Quickبويـب تعتمـد علـى التبويـب النشـط بينمـا شـريط أدوات الوصـول السـريع شـريط الت

Access Toolbar يظل ثابتاً بأدواته المخصصة في أعلى نافذة البرنامج ال يتـأثر بتغييـر ،

  التبويبات.
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بعض التبويبات تكون متاحة بشكل مستمر بينما هناك تبويبات أخرى تظهر وتختفي حسب 

ال عندما تقوم بإدراج تخطيط وأثناء تحديدك لهذا التخطيط بـالنقر استخدامك للبرنامج فمث

ــــه تظهــــر تبويبــــات  Format، "تخطــــيط"Layout، "تصــــميم"Designأخــــري مثــــل علي

هذه التبويبات تشتمل على أدوات خاصة بالتخطيط واستخدامها وتنسيقها، كذلك "تنسيق" 

الـذي يشـتمل علـى "تنسـيق" Formatعند اختيار صورة داخل ورقة العمل، يظهر التبويب 

  أدوات خاصة لتنسيق هذه الصورة.

إال أنــه فــى كــل األحــوال تكــون جميــع Excelتتغيــر محتويــات التبويــب تبعــا لحجــم نافــذة 

األدوات متاحة، والذى يتغير شكل األداة فقط بمعنى أنه عندما تكون نافذة البرنامج مكبرة 

نـت النافـذة مصـغرة تظهـر األدوات بشـكل تظهر جميـع عناصـر التبويـب بشـكل كبيـر وإذا كا

Page Setupوالـــذى يعـــرض علـــى ســـبيل المثـــال مجموعـــة ٣-١صـــغير الحـــظ شـــكل 

فـى حالـة "تخطـيط الصـفحة"Page Layoutالتبويـب الموجـودة داخـل "إعداد الصـفحة"

  النافذة الكبيرة والصغيرة والوسط. 

  
  ذة وتصغيرها.يعرض نموذج لمجموعة األدوات عند تكبير الناف٣-١شكل 

ال تتغيـر أحجـام األزرار وأشــكالها فقـط بتغيـر حجــم النافـذة ولكـن هنــاك بعـض المجموعــات 

تغير من محتواها مع ظهور جميع عناصرها ولكن بدًال من أن تكون أزرار منفصـلة تكـون زر 

داخـــل التبويـــب "التغيـــرات" Changesمجموعـــة ٤-١واحـــد ذو قائمـــة. يعـــرض شـــكل 

Review "نه تالحظ أنها قد تظهر بشـكل موسـع كـأزرار منفصـلة كمـا يبـدو فـي وم"مراجعة

يسار الشكل عند تكبيـر النافـذة بينمـا تظهـر بشـكل مناسـب كمـا يبـدو فـي منتصـف الشـكل 

عنــدما يكــون حجــم النافــذة مناســب بينمــا تظهــر كــزر تنســدل منــه قائمــة عنــد تصــغير النافــذة 

  بشكل كبير كما في يمين الشكل.
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  مجموعات تجمع محتوياتها كزر تنسدل منه القائمةبعض ال٤-١شكل 

  Quick Access Toolbarشريط أدوات الوصول السريع 

) ويشـتمل علـى ثالثـة ٢-١(راجع شكل Wordعبارة عن شريط صغير يقع أعلى شاشات 

  أزرار تسمح لك بالمهام اآلتية:

 حفظ المصنفات  

 التراجع عن األوامر  

تكرار آخر تعديل  

هـذا الشـريط. وذلـك بإضـافة أى أزرار أو أدوات أخـرى موجـودة داخـل أى بإمكانك توفيق 

إلضافة أحد هذه األدوات، إلضافة مزيد من األزرار Ribbonتبويب من تبويبات الشريط 

 Customize Quick Accessانقــر زر ، الوصــول الســريع أدوات إلــى شــريط 

Toolbar "ـــزر ومـــن القائمـــة"توفيـــق شـــريط أدوات الوصـــول الســـريع التـــى تظهـــر اختـــر ال

  .٥-١. كما فى شكل "فتح"Openو"جديد" Newالمطلوب إضافته مثل 

  
  شريط الوصول السريعتوفيق٥-١شكل 

إلضافة مزيد مـن األزرار غيـر التـى تظهـر فـى القائمـة المختصـرة انقـر هـذه األداة الموجـودة 

 Add toتظهــر اختــر فــى أى تبويــب مــن التبويبــات بــزر الفــأرة األيمــن ومــن القائمــة التــى
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Quick Access Toolbar  "كما فى شـكل "إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع

  . يتم إضافة هذا الزر إلى شريط الوصول السريع.٦-١

  
  إضافة زر من أحد التبويبات إلى شريط الوصول السريع٦-١شكل 

   Fileالتبويب

(وليس محتوى المستند) Office 2010مستنداتملفات أو األوامر المتعلقة بإدارة 

Backstageأويمكن الوصول إليها مكان واحد. يمكنك إظهار معاينة الكواليس

View بنقر عالمة التبويب ،File "الملّونة الموجودة في أقصى يسار "ملف

Microsoftوالتي حلت محل زر الشريط (أو اليمين فى حالة تغيير اتجاه الشاشة).

Officeموجودًا في الذي كانOffice 2007 تظهر األوامر في معاينة الكواليس داخل .

Windowsاللوح األيسر. األوامر البسيطة إلدارة الملفات التي تتفاعل مع نظام التشغيل 

تتوفر في أعلي Closeوإغالق Openوفتح Save Asوحفظ بإسم Saveمثل حفظ 

  اللوح. 

Backstageطريقــة عــرض " فــى ســالحفــظ وإر "Save&sendســمى يظهــر أمــر جديــد ي

أيضـاً ، والتـي تـوفر العديـد مـن الخيـارات لمشـاركة المسـتندات وإرسـالها."معاينة الكواليس"

  ). ٧-١"معلومات" ستظهر معلومات عن الملف المفتوح. (انظر شكل infoعند نقر أمر 
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فى طريقة العرض Printعند اختيار أمر الطباعةالعديد من األوامر والخيارات الخاصة ب٧-١شكل 

  Backstageالجديدة معاينة الكوايس 

. -فــي أســفل اللــوح-"إنهــاء"Exit"خيــارات" و Optionsيتـوافر أمــران إلدارة البرنــامج. 

منّظمة في صفحات، والتي تعرضها بنقر عالمات Excelاألوامر المتعلقة بإدارة مستندات 

التبويب في اللوح.

  Live Previewالمعاينة الحية
نقصد بالمعاينة الحية إمكانية رؤية ما سيبدو عليه أى تغيير تنوى إجراءه على تنسيق عنصـر 

  محدد داخل المصنف قبل تطبيق هذا التغيير عليه بالفعل.

كان عليك أن تقوم بتطبيق التغيير على التنسيق. ثم تعاين تأثير هذا   القديمةفى اإلصدارات 

الذى أجريتـه، تتراجـع عنـه وتعـود إلـى القـوائم لتختـار تنسـيقا التغيير. فإذا لم يعجبك التغيير

  آخر وتقوم بتطبيقه.

نسـتطيع اسـتعراض جميـع خيـارات التنسـيق بنظـرة واحـدة بسـرعة. ورؤيـة Excel 2010فى 

فــرض انــك قمــت بتحديــد جــزء مــن الــنص وبــدأت فــى ينــة لهــا لتختــار منهــا مــا يناســبك. امعا
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النص المحـدد إلـى أنـواع قوم وضع المعاينة الحية بتغيير اختيار نوع جديد لخط الكتابة. سي

باستعراضها والمرور عليها، وبهذا تستطيع أن ترى كيف سيظهر الخط الخطوط أثناء قيامك

الجديد فى بقية النص والتنسيق فى الصفحة التى تعمـل فيهـا، عنـدما تقـوم باسـتعراض أنـواع 

النص إلى نوع الخط الذى أشرت إليه توقف الخطوط، ستقوم خاصية المعاينة  الحية بتغيير 

عند نوع الخط الذى يناسبك وانقر زر الفأرة. سيبقى النص بنوع الخط الذى عاينته قبل أن 

  تختاره.

Galleries and dialog Boxesالمعارض والمربعات الحوارية

مربعــات بعــض األزرار الموجــودة فــي التبويبــات تفــتح مربعــات حواريــة مشــابهة تمامــًا لتلــك ال

Find، علـي سـبيل المثـال انقـر زر ةالسـابقاتالتـى كانـت تظهـر فـى اإلصـدار  & Select

Homeالتبويــــب داخــــل "تحريــــر" Editingالمجموعــــة الموجــــود فــــي"بحــــث وتحديــــد" 

 Find andري ايظهــر المربــع الحــو ، "بحــث"Findثــم انقــر أمــر ، "الصــفحة الرئيســية" 

replace "امًا لإلصدارت السابقة منوالمشابه تم"بحث واستبدالExcel .  

فـي بعـض األحيـان تكــون محتويـات المعـارض غيــر كافيـة وتحتـاج إلــى مربعـات حواريـة كاملــة 

لــذلك معظــم المربعــات الحواريــة لــم تتغيــر وظلــت كمــا هــي فــي اإلصــدار الجديــد. ويمكنــك 

  الوصول إليها بسهولة من خالل أشرطة التبويبات.

مصاحبة لها يظهر فى آخرها أمر لفتح المربع الحوارى مثل بعض األزرار تشتمل على قوائم

فــى "إعــداد الصــفحة" Page Setupالموجــود فــي مجموعــة "هــوامش" Marginsزر

ظهــر ت"هــوامش"Marginsعنــد نقــر زر "تخطــيط الصــفحة" Page Layoutالتبويــب 

فــى آخــر "هــوامش مخصصــة" Custom Marginsأمــر قائمــة بــالهوامش وفــي نهايتهــا 

"هــوامش مخصصــة" Custom Marginesإذا نقــرت أمـر .٨-١لقائمـة كمــا فـى شــكل ا

لتحديــد خيــارات صــفحة الطباعــة "إعــداد الصــفحة" Page Setupســيظهر مربــع حــوار 

  وهوامشها والرأس والتذييل.
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  من أسفل القائمة لفتح المربع الحواريCustom Marginesاختر٨-١شكل 

جموعات تشتمل على مربعات حوارية مصاحبة لها، انظـر باإلضافة إلى ذلك هناك بعض الم

إلى الركن األيمن السفلي من المجموعة لترى زر فتح المربع الحواري المصاحب. انقر هذا 

الزر يفـتح المربـع الحـواري الخـاص بهـذه المجموعـة للحصـول علـى المزيـد مـن االعـدادات 

  ).٩-١واألدوات الخاصة (انظر شكل 

  
  وعات تحتوي على األزرار مربعات حوارية مصاحبة لها.بعض المجم٩-١شكل 

مـــن الجـــدير بالـــذكر هنـــا أنـــه ليســـت كـــل األزرار المصـــاحبة للمجموعـــات تتســـبب فـــي فـــتح 

Clipboardالمربعات الحوارية الخاصة بها فمثًال نقر الزر المصاحب لمجموعة الحافظـة 

  .Clipboardيعرض جزء المهام "الحافظة" Homeفي التبويب 

  سيقات جديدة للملفاتتن

تنسـيق شـائع تـم اسـتخدام Excel 2003وحتـى اإلصـدار Excel 97مـن اإلصـدار ابتـداًء 

. وهذا سهل عليك حفظ الملفات وفتحها فى اإلصدارات المختلفة من xlsللملفات وهو 
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Excel ـــدة فـــي إال أنـــه منـــع المبتكـــرين فـــي شـــركة مايكروســـوفت مـــن وضـــع المزايـــا الجدي

Excelتدعم التنسيقات القديمة للملفات.والتي ال  

. وعلى الرغم من أن  xlsxيوجد تنسيق جديد بامتداد جديد هو Excel 2007بدءا من 

استخدم تنسيقاً جديداً تمامًا إال أنه يدعم بشكل  Excel 2010و Excel 2007كال من

Excel 97كامل التنسيقات القديمة حيث يمكنك العمل مع تنسيقات  - هذا ليس2003

فقـط بــل يمكنــك أيضــا جعلهـا تنســيقات افتراضــية للبرنــامج، إال أنـه فــى هــذه الحالــة ســتفقد 

  الكثير من المزايا الجديدة.

  حجم ورقة العمل

وتسـمى نقطـة التقـاء (Rows)وصفوف (Columns)تتكون ورقة العمل من أعمدة 

  .Cellالعمود مع الصف خلية أو 

صـفا فـى ٦٥٥٣٦صـفا مقابـل ١٠٤٨٥٧٦علـىExcel 2010تشتمل ورقة العمل فـى 

Excel 97 – عمـودا مقابـل ١٦٣٨٤وتشـتمل علـى عـدد مـن األعمـدة يصـل إلـى 2003

– Excel 97عمودا فى ٢٥٦ 2003.  

أى أن عـدد الصـفوف هـو ١٠٤٨٥٧٦إلـى ١وتأخذ الصفوف أرقاما متسلسلة ابتداًء من 

  صفًا.١,٠٤٨,٥٧٦

↓(مفتـاح   END+ ↓أمامـك اضـغط مفتـاح للوصول إلـى آخـر صـف فـى ورقـة العمـل التـى 

  وهو عدد الصفوف.١٠٤٨٥٧٦معًا) . ستحصل على الرقم Endومفتاح 

. للوصــول إلـى آخــر عمــود فــى ورقــة XFDوتنتهــى عنــد Aوتأخـذ األعمــدة عنــاوين تبــدأ مـن 

. وتـذكر أن آخـر عمـود فـى XFDستحصل على العنوان END+ ←العمل اضغط مفتاح 

Excel 97 – TVعنوانه كان  2003

إذا كنــت ضــليعاً فــى الحســاب فيمكنــك أن تعــرف كــم خليــة يمكــن أن تشــتمل عليهــا ورقــة 

العمــل. أمــا إذا كنــت ضــعيفاً فــى الحســاب مثلــى، أرجــو أن تتمالــك أعصــابك قبــل أن تعــرف 

  النتيجة.
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بليـون خليـة. هـل تظـن أن Excel 2007 ،17.1يبلغ عدد الخاليا فى كل ورقـة عمـل فـى 

  تاج لهذا الكم الهائلشخصًا ما سيح

– Excel 97إذا فتحـت ورقـة عمـل تـم إنشـاءها بواسـطة  . Excel 2010داخـل 2003

  .١٠٤٨٥٧٦وليس ٦٥٥٣٦فستجد أن آخر صف فى الورقة هو 

والسبب فى ذلك أنك ال تستطيع إضافة ميزة لورقة العمل لم تكن موجودة فى اإلصدارات 

  .Excel 2010لف بتنسيق الحل فى هذه الحالة أن تحفظ المالسابقة.
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عبارة عن تركيبُة من أدوات وملفات مساعدة تم تخزينها في  Officeنظام مساعدة 

Excel. ويمكن الحصول علي مساعدة عن برنامج Officeكمبيوترك عندما قمت بتثبيت 

  بأكثر من طريقة .2010

 اشة، يمكنك إظهار الظاهرة  علي الشأو األزرار عن أحد البنود معلومات لكي تعرف

إلظهار تلميح شاشتة ألحد األزرار، أشر إلي الزر من دون نقره. يبّين . تلميح شاشتة

لك تلميح الشاشة إسم الزر، اختصار لوحة المفاتيح المقترن به إذا كان هناك واحد، 

ووصف عما يفعلة الزر عندما تنقره (إذا لم تكن قد حّددت غير ذلك).

 من نافذة أحد برامجExcel يمكنك نقر زر مساعدة عن هذا البرنامج (عالمة ،

(أو اليمن في حافة. هكذا استفهام في دائرة زرقاء) في أقصي يسار الشريط 

) تغيير إتجاه الشاشة

  الجديدة تابع الخطوات اآلتية:Microsoft Officeالستخدام تعليمات برنامج 

برنامج (أو أقصي اليسار في الموجود أعلى يمين شاشة أي انقر زر التعليمات .١

- ١حالة تغيير إتجاه الشاشة) أعلي الشريط، تظهر نافذة التعليمات  كما فى شكل 

١٠.

  Excel 2010الحصول علي مساعدة عن.٣
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  Wordالخاصة ببرنامج نافذة التعليمات الجديدة١٠-١شكل 

 يمكنك تكبير النافذة أو تعديل حجمها بسحب المقبض الموجود في الزاوية

لخط بنقر زر تغيير حجم الخط علي اليسرى السفلي. يمكنك تغيير حجم ا

  شريط األدوات.

 إذا كنت متصًال باالنترنت، سبؤدي نقر أحد االرتباطات (تتريالت

Dawnload،الصورImages وقوالب ،Templates إلي ذهابك إلي (

.Officeالصفحة الموازية له في موقع 

Browseتحت الالئحة النقطية .٢ Excel 2010 support أكسيل"استعراض دعم

Seeانقر "، ٢٠١٠ all."عرض الكل"

  تتغّير النافذة إلظهار الئحة بمواضيع المساعدة.

". يعرض التنسيق الشرطي"Conditional Formatingالئحة المواضيع، انقر في.٣

الئحة بالمواضيع المرتبطة بالحفظ والطباعة. يمكنك نقر أي Excelنظام مساعدة 

ة له.موضوع إلظهار المعلومات الموازي
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. إذا كان جدول علي شريط األدوات، انقر زر إظهار جدول المحتويات .٤

، لن تحتاج إلي هذه الخطوة. تتوّسع ١١-١المحتويات ظاهرًا أمامك كما في شكل 

، منظماً بالفئات،  اليسارالنافذة ليتسع فيها لوحان. يظهر لوح جدول المحتويات علي 

الفئات Excelمتصًال باالنترنت، يعرض كجداول المحتويات في الكتب. إذا كنت 

وكذلك تلك المخزَّنة OnlineأوOfficeوالمواضيع والتدريب المتوفر من موقع 

في كمبيوترك.

  
  عرض جدول المحتويات داخل نافذة التعليمات١١-١شكل 

واألمام في جدول المحتويات، انقر بضع فئات ومواضيع، ثم انقر أزرار السابق .٥

ين المواضيع التي عاينتها من قبل.عند نقر فئة تظهر الموضوعات للتنّقل ب

الموجودة بهذه الفئة وعن نقر موضوع تتغيير محتويات النافذة مرة أخري. لتشمل 

علي شرح لهذه الموضوع.

Standardيشتمل علي شريط أدوات "قياسى" أنه١١- ١تالحظ من شكل 

عليمات كما يلى :تسهل استخدام نظام التأزراريشتمل على عدة 
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  الوظيفــة   األداة 

  
  العودة إلى نافذة المساعدة السابقة.

  للتحرك إلى نافذة المساعدة التالية.  

  إليقاف تحميل الصفحة. 

  تحديث عرض الصفحة.

  ودة إلى صفحة التعليمات الرئيسية.للع

  لطباعة نافذة التعليمات الموجودة أمامك.

لتغيير حجم خط نافذة التعليمات فبالنقر عليه تظهر قائمة بأحجام 

  الخطوط المتاحة.

  ةأو اخفائيستخدم هذا الزر لعرض جدول المحتويات.

  لجعل نافذة التعليمات دائما فى المقدمة وأمام أى مستندات مفتوحة.

استخدام مربع البحث

اتبع الخطوات Editللحصول على تعليمات مساعدة عن موضوع معين وليكن تحرير 

  اآلتية :

  تأكد أن نافذة المساعدة مازالت مفتوحة أمامك..١

تتغير "بحث" Searchثم انقر زر "تحرير" Edit"البحث" اكتبSearchفى مربع .٢

كما فى شكل "تحرير"  Editمحتويات النافذة لتشتمل على موضوعات خاصة بكلمة 

١٢- ١ .
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  Editالموضوعات الخاصة بكلمة ١٢-١شكل 

اختر الموضوع المطلوب ثم انقره، تظهر تعليمات حول موضوع البحث..٣

Home"قياسى" انقر زر Standardت إقرأ الموضوع بعناية ومن شريط األدوا.٤

للعودة إلى شاشة المساعدة الرئيسية."الصفحة الرئيسية" 

إلغالق نافذة المساعدة المفتوحة.انقر زر االغالق .٥

يمكنك الحصول علي تعليمات المساعدة الخاصة بأي موضوع في أي برنامج من برامج 

Office 2010 ات السابق شرحها مع برنامج بإتباع نفس الخطوExcel ولكنك 2010

  البرامج. بذلكالخاصة الموضوعاتتبحث عن 

  
Excelإذا كان سؤلك عن مايكروسوفت  أو عن برنامج آخر 2010

لمايكروسوفت وال يمكنك إيجاد الجواب في نظام مساعدته، الرجاء البحث في 

علي Microsoft Knowledge Baseَتج المالئم أو في مركز حلول المن

  العنوان:

Support.microsoft.com   
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بوجود العديد من خيارات التشغيل مما يتيح لك توفيق أو Office 2010تتميز كل برامج 

تخصيص البرنامج بما يتناسب مع عملك وضبط تلك الخيارات للحصول علي أفضل 

والخيارات الشائعة Excelرنامج ، ونخص هنا بالشرح برنامج وأسرع طريق للعمل مع الب

  فيه والتي قد تجدها أو خيارات قريبة لنفس مفهومها في البرامج األخري. 

يظهر إطار نافذة البرنامج حسب االختيار االفتراضى المحدد Excelعندما تبدأ تشغيل 

ر بيئة العمل االفتراضية بتغييExcelمن الشركة المنتجة للبرنامج. ومع ذلك يسمح لك 

مثال يظهر فى ورقة العمل .مصنفوالمحددة سلفا لتغيير الشكل الذى يبدو عليه أى 

الجديدة ثالثة أوراق فقط . بإمكانك تغيير هذا الوضع االفتراضى وزيادة أو انقاص هذا 

على فئات عديدة للتحكم فى بيئة Excel Optionsالعدد األفتراضي. تشتمل نافذة 

  وفى خيارات العرض. تابع الخطوات اآلتية:Excelعمل 

  ا جديدا إذا لزم األمر.مصنفوافتح Excelابدأ تشغيل .١

Backstage view. تظهر نافذة "ملف" Fileالتبويب   انقرعلي الشريط .٢

.معاينة الكواليس""

Excel Options. تظهر نافذة  "خيارات"Optionsانقر زر من معاينة الكواليس.٣

يسمح كل تبويب بالتحكم فى مجموعة ١٣-١كما فى شكل " Excelت "خيارا

"عام" نشطًا  كما General. يظهر تلقائيًا التبويب التبويباسمخيارات تنتمى إلى 

.١٣-١في شكل 

مج  انالبر تشغيل  خيارات    .٤
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Excelنافذة ١٣-١شكل  Options  

علــي ســبيل المثــال ومــن الشــرح Excelفــي أهــم خيــارات نوضــح فيمــا يلــي كيفيــة الــتحكم 

  نظرًا للتشابه الكبير بينها. Officeي يمكنك التعرف علي خيارات بقية برامج التال

Generalالعامةالخيارات  Options  

. تتغيــر محتويــات نافــذة "عــام" إذا كــان تبويبــاً آخــر هــو المختــار Generalانقــر التبويــب 

Excel     Options خيارات"Excel"امة وتعرض مجموعة خيارات. هذه الخيارات الع

٣تلقائيـا Excelتنطبق على جميع المصنفات الجديدة التى تقوم بإنشائها. مثال يفتح لك 

أوراق فى المصنف الجديد. بإمكانك زيادة أو انقاص هذا العدد عن طريق خيارات األوراق 

فى المصنف الجديد.

  وفيما يلى نوضح أهم الخيارات العامة:

: يحتوى هذا القسم جهة المستخدم""خيارات واUser Interface Optionsقسم

  على العديد من الخيارات منها مثًال:
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Show mini Toolbar on selections عرض شريط أدوات مصغر عن"

: يسمح هذا الخيار عند تنشيطه بعرض شريط أدوات صغير أثناء تحديد  االختيار"

. ١٤- ١كلمة أو فقرة للوصول السريع ألزرار التنسيق شكل 

  
  شريط األدوات الذي يظهر أثناء تحديد الفقرة١٤-١شكل 

Enable live Preview"تنشيط هذا الخيار يسمح "يمكن المعاينة الحية :

لك بمعاينة التأثيرات المختلفة (مثل تغيير نوع التنسيق) على الكائن المختار. 

ا بمجرد التأشير على أحد هذه التأثيرات حتى ترى نتيجة التأثير قبل تنفيذه وهو م

يعرف باسم المعاينة الحية.

Color Scheme"من هذه القائمة يمكنك اختيار لون شاشة "نظام األلوان :

وليس Officeوهذا االختيار سوف يطبق على جميع برامج Excelبرنامج 

Excelفقط.

ScreenTip Style"تمكنك هذه القائمة المنسدلة من "نمط تلميح الشاشة :

لتى تظهر على الشاشة اختيار شكل التلميحات ا

Whenقسم  Creating New Workbook عند فتح مصنف جديد" : يحتوي علي"

  الخيارات اآلتية :

-Fontuse this ."استخدم هذا الخط"    

-Size font"حجم الخط".  

Include this many Sheets عدد أوراق المصنف" : حيث يمكنك أن"

ورقة.٢٥٥إلي ١تختار عدد أوراق المصنف من 

Default View for new Sheets نمط العرض االفتراضى لألوراق"

الجديدة".
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فاء طابع شخص علي ض"إPersonalize your Copy of Microsoft Officeقسم 

: لتحديد اسم الشخص الذي سيظهر في مستندات الخاصة بك"Microsoftنسخة 

office)User Name) واللغة المختارة لمستنداتك (Languge. (  

. تعرف علي الخيارات التـي "Excel"خيارات Excel Optionsانقر باقي خيارات مربع 

لتطبيــق تلــك "موافــق" OKســتظهر. وقــم بعمــل التعــديالت التــي تراهــا وعنــدما تنتهــي انقــر 

  التغييرات. 
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إدخال البيانات.١

وفتحهوحفظه وغلقهمصنف تسمية ال.٢

تعديل ورقة العمل وتصحيح األخطاء..٣

إضافة وحذف اإلعمدة والصفوف..٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانى

  إنشاء أول ورقة عمل  
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، يبين البرنامج مصنفًا فارغًا يحتوى على ثالث Microsoft Excel 2010عندما تشغل 

وراق العمل ضمن المصنف من أوراق عمل. يمكنك إضافة أو حذف أوراق العمل، إخفاء أ

دون حذفها، وتغيير ترتيب أوراق العمل ضمن المصنف. يمكنك أيضًا نسخ ورقة عمل إلى  

  مصنف آخر أو نقل ورقة عمل من دون ترك نسخة عنها فى المصنف األول. 

نركز فى هذا الفصل على كيفية العمل وأوراق العمل وفى الفصل التالى ستعرف كيفية العمل 

  نفات.  مع المص

البيانات التى تدخل إلى ورقة العمل إما أن تكون بيانات حرفية، وتعرف فى ورقة العمل 

كيف درس  أو بيانات رقمية وتعرف باألرقام، أو معادالت. ستعرف فى هذا البالعناوين،

  يمكن كتابة العناوين واألرقام وستعرف فيما بعد كيف يمكن كتابة المعادالت.

    اتيحتغيير لغة لوحة المف

النص وتحريره باللغة العربية أو الالتينية، وتعرف اللغة التى بإدخالExcelيسمح 

  النص بأنها لغة لوحة المفاتيح. إدخالتستعملها فى 

للتعرف على اللغة الحالية المستخدمة فى الكتابة انظر زر اللغة الموجود على يمين شريط 

سترى اللغة المستخدمة فى Windowsفى سطح المكتب لنظامTask Barالمهام 

وتعنى أن اللغة المستخدمة هى اللغة العربية، أو تكون الكتابة إما أن تكون 

وتعنى أن اللغة المستخدمة هى اللغة الالتينية .ولنفترض سويًا أن اللغة المستخدمة هى 

  اللغة العربية. 

ستظهر قائمة ثم انقر زر الفأرة.اتيح الى الالتينية وجه المؤشر الى ير لغة لوحة المفيلتغ

تتغيير لغة لوحة المفاتيح إلى   . انقر زر ١-٢ية تشتمل على خياران كما بالشكل متتال

  اللغة الالتينية .

إدخال البيانات    .١
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  قائمة اللغات المستخدمة فى الكتابة١-٢شكل 

ثم انقر زر الفأرةوجه المؤشر الى زر مرة أخرى ة لوحة المفاتيح الى العربية ولتتغير لغ

  .تعود لغة العربية مرة أخرى اختر ومنها ) ١-٢هر القائمة السابقة (راجع شكل ستظ

المفاتيح يتم طبقا كنت تستخدم لوحة المفاتيح بدال من الفأرة فان تغيير لغة لوحة  إذاأما 

  للجدول التالى :

  اضغط  للتبديل الى

  ALT+Left Shift  لوحة المفاتيح الالتينية

  ALT+Right Shift  لوحة المفاتيح العربية

  

، اربط ALTلكى تتذكر بسهولة أى من مفتاحى العالى يجب ضغطه مع مفتاح 

يحول الى لغة ALT+Left Shiftمثال المفتاح مع أحرف اللغة التى تريدها ف

  اتجاهها من اليسار الى اليمين (الالتينية).
  كتابة بيانات حرفية فى ورقة العمل

تشرح العناوين فى ورقة العمل طبيعة األرقام وتسهل على أى شخص يطلع على األرقام 

رفية) داخل ورقة متابعتها واالستفادة منها وفيما يلى نوضح كيفية كتابة عناوين (أو بيانات ح

  العمل.

إذا كانت الخلية مختارة أى محاطة ببرواز فلست فى الختيارها.A1انقر الخلية .١

  حاجة الختيارها.

  غير لغة لوحة المفاتيح إلى العربية إذا لزم األمر..٢

  ".المبيعاتاكتب كلمة ".٣

تظهر الكلـمة فى كل من الخلية، وشريط المعادلة. ويظهر فى شريط المعادلة 
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وف واألرقام التى تكتبها من لوحة المفاتيح. إذا وقعت فى خطأ أثناء الكتابة الحر 

لتصحيح الخطأ. بمجرد أن تبدأ الكتابة يظهر فى Backspaceاضغط مفتاح 

ويسمى مربع خانة شريط المعادلة مربعين متجاورين أحدهما يشتـمل على عالمة 

ويسمى مربع اإللغاء اإلدخال (بمعنى قبول المدخالت) والثاني على عالمة

  ).٢-٢شكل (بمعنى الرجوع عن عملية اإلدخال) (انظر 

  ليقبل البرنامج الكلمة التى كتبتها فى الخلية المختارة.انقر .٤

الحظ أن مؤشر الفأرة يتحول إلى سهم عندما تشير إلى مربع اإلدخال. وأن مربعي 

  اإلدخال واإللغاء يختفيان بعد قبول المدخالت.

  
  مربعى اإلدخال واإللغاء أثناء الكتابة٢-٢شكل 

  ورءوس الصفوفكتابة رءوس األعمدة 

  .B2فيما يلى خطوات كتابة كلمة يناير فى الخلية 

  ".ينايرة "ـاكتب كلمثم الختيارهاB2انقر الخلية .١

اضغط مفتاح اإلدخال (ضغط مفتاح اإلدخال فى هذه الحالة يعادل نقر مربع .٢

  ).اإلدخال فى البند السابق

" فى مارسوكلـمة "C2" فى الخلية فبرايرباتباع الخطوات السابقة اكتب كلمة ".٣

.D2الخلية 

  ".طابعاتاكتب كلمة "ثم الختيارهاA3انقر الخلية .٤

  اضغط مفتاح اإلدخال..٥

وكلمةA4" فى الخلية برامج جاهزةباتباع الخطوات السابقة، اكتب كلمة ".٦

  .A5" فى الخلية حاسبات ومستلزماتها"
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الحظ أن العبارة األخيرة أطول من عرض العمود، ولذلك فان الحروف األخيرة من 

كما هو ظاهر أثناء الكتابة. ستعرف بعد قليل    Bالعبارة تكتب فوق العمود الثاني 

  .كيف يمكن توسعة العمود ليتسع للعبارة كلها

  الختيارها.A7انقر الخلية .٧

  اضغط مفتاح اإلدخال.ثم "المجموعاكتب ".٨

  .٣- ٢شكل لأمامك مشابهة التىتكون الشاشةأنالسابقة يجبالخطواتاتباعب

  
  كتابة رءوس السطور واألعمدة  ٣-٢شكل 

  تغيير عرض األعمدة

A" أكبر من عرض العمود حاسبات ومستلزماتهاالحظت فى البند السابق أن عبارة "

توسعة عرض العمود ولذلك احتلت جزءا من العمود التالي. فى مثل هذه الحاالت يحسن 

  لكى يتسع للعبارة كلها.

  اتبع الخطوات التالية :Aلتغيير عرض العمود 

والعمود Aحرك مؤشر الفأرة إلى عناوين األعمدة ، إلى الخط الذى يقع بين العمود .١

B. سيتغير شكل المؤشر ليصبح هكذا  

  .انقر زر الفأرة نقرا مزدوجا.٢

لقائيا آخذا فى اعتباره عرض أكبر خلية فى العمود. بحيث تAسيتوسع العمود 

  يصير عرض العمود مناسبا لعرض المدخالت الموجودة.

  كتابة األرقام 

اتبع الخطوات التالية لكتابة أرقام المبيعات المتوقعة لألصناف الموضحة بالشكل خالل 
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  :٢٠١٠الشهور الثالثة األولى من عام 

  الختيارها.B3انقر الخلية .١

  .١٢٠٠٠اكتب الرقم .٢

(السهم المتجه لليسار) إلدخال الرقم الذى كتبته إلى ←اضغط مفتاح السهم .٣

  .C3الخلية واالنتقال تلقائيا إلى الخلية التالية 

استخدام مفاتيح األسهم من لوحة المفاتيح طريقة ثالثة سهلة وسريعة إلدخال 

الخلية المجاورة حسب البيانات إلى ورقة العمل واالنتقال فى نفس الوقت إلى

  اتجاه السهم. 

  

(إذا كنت تستخدم مفاتيح األسهم الموجودة باللوحة الرقمية يجب أن تتأكد 

Numمن تعطيل مفتاح  Lock أى وضعه فى حالةOff حتى تعمل المفاتيح

  بطريقة صحيحة).

التالي٤-٢شكل باتباع الخطوات السابقة، استكمل كتابة األرقام الموضحة فى.٤

مستخدما واحدة من الطرق الثالث الموضحة فى هذا الفصل إلدخال البيانات 

  وهى:

.نقر مربع اإلدخال  

.ضغط مفتاح اإلدخال  

 ضغط مفتاح السهم لقبول المدخالت واالنتقال إلى الخلية المجاورة حسب

  اتجاه السهم.

  

ليمين أو ألعلي أو للسيار (حسب الخلية التالية قد تكون ألسفل أو ل

إما لليمن أو Enterاختيارك) لتحديد الخلية المطلوبة بعد ضغط مفتاح 

"ملف"، ومن Fileلليسار أو ألعلي أو ألسفل، يمكنك نقر عالمة التبويب 

"خيارات". وعندما يظهر Optionsنافذة معاينة الكواليس التى تظهر انقر 

"، انقر التبويب Excelرات "خياExcel Optionsمربع حوار 

Advanced متقدم" ومن مجموعة"Editing Options خيارات"
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٤٣

"االتجاه". ثم حدد Directionالموجود أمام التحرير" انقر السهم  

.Enterاتجاه الخلية التى تريدها بعد ضغط مفتاح 

  ).٤-٢شكل الحظ أن األرقام تتم محاذاتها تلقائيا ناحية يمين الخاليا (انظر 

  
  الشكل بعد كتابة األرقام٤-٢شكل 

  تلـميحات الخاليا

يمكنك إضافة معلومات توضيحية إلى خاليا ورقة العمل، وتتولى تلميحات الخاليا عرض 

  المالحظات التى تقوم بإضافتها إلى الخاليا.

  اتبع اآلتى:   A1إلضافة مالحظة إلى الخلية

  .الختيارهاA1انقر الخلية .١

انقر الزر"تعليق" Comment"مراجعة" ومن مجموعة Reviewالتبويبمن .٢

New Comment"لتلميح ويظهر بداخله يظهر مربع لكتابة ا"تعليق جديد

  االسم المسجل عند تثبيت البرنامج . 

" م٢٠١٠فى المربع الذي أمامك اكتب المالحظة "مبيعات الربع األخير من عام .٣

  .الخليةانقر خارجوعندما تنتهى من كتابتها 

تلميحة وتعرفها بوجود اللمشاهدة تلميحات الخلية وجه المؤشر إلى الخلية التى بها 

نقطة حمراء فى زاويتها اليسرى العليا يظهر تحت الخلية مربع يشتمل على 

  . المالحظة أو التعليق

الطالب" إلستخدامه –م ٢٠١٠في النهاية قم بحفظ هذا المصنف بأسم "مبيعات .٤

  تالية.في الدروس ال

o b e i k a n d l . c o m



Excelتيسير 2010  

٤٤

  

  

وحفظـه علـى القـرص المغناطيسـي مصـنف يجب اختيـار اسـم للمصنف بعد إدخال بيانات ال

لتعديلـه أو طباعتـه أو إجـراء عمليـات حسـابية علـى محتوياتـه ، فيمـا بعـدإليـهليسهل الرجوع 

  ... الخ.

  المصنفحفظ  
التيار توضع الكتابة التى تتم من لوحة المفاتيح بمخزن مؤقت بالذاكرة، فإذا انقطع 

الكهربائى فجأة أو تعطل الجهاز ألى سبب قبل حفظ البيانات التى كتبتها سيضيع عملك 

لكى تجنب و وال سبيل السترجاعه مرة أخرى، وعليك أن تعيد كتابة النص من جديد. 

دقائق مثال. ١٠نفسك الوقوع فى هذا المأزق ننصحك أن تحفظ عملك أوال بأول كل

، وبالتالى يمكنك فتحه فيما بعد المغناطيسىى القرص حفظ المستند يضع بياناتك عل

  وتعديل محتوياته أو طباعته، أو استكمال بياناته.

، ويجب اختيار Book1وهو Excelوقبل حفظ المستند يبقى باالسم الذى يخصصه له 

اسم المستند عندما تحفظه ألول مرة، بعد ذلك يظهر اسم المستند فى أعلى النافذة كلما 

حرفاً ٦٤ة تصل حروفها إلى بير عبتسمية المستندات بأسماء Excelسمح فتحته. ي

  .xlsxللمستند هو جديدا اسما ممتدا Excelويخصص 

سنشرح فيما يلى خطوات حفظ المستند ألول مرة بدون تحديد اختيارات للحفظ ثم 

إجراءنشرح حفظ المستند باختيارات معينة، وأخيرا نشرح خطوات حفظ المستند بعد 

  .عديالت عليهت

  ألول مرة المصنفحفظ 

Excelيشتمل  على العديد من خيارات الحفظ تشمل الحفظ بتنسيقات مختلفة أو 2010

  فى أماكن أخرى. لحفظ المستند الذى أمامك ألول مرة أو لحفظه باسم جديد اتبع اآلتى:

تملة ، مشـ"معاينة الكواليس"Backstageنافذة تظهر "ملف" Fileافتح التبويب .١

وفتحه  وحفظه وغلقهمصنف  تسمية ال٢
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٤٥

"حفظ باسم". Save Asعلى العديد من األوامر ومن بينها أمر 

"حفظ باسم".Save As"حفظ باسم" يظهر المربع الحوارى Save Asانقر األمر .٢

"حفــظ بنــوع" تظهــر قائمــة مشــتملة علــى Save As typeانقــر القائمــة المنســدلة .٣

) مثل:٥-٢مجموعة خيارات (انظر شكل 

Excel Workbook"مصنفExcel لحفظ المستند بالتنسيق الجديد لملفات : "

Excel وهو.xlsx.  

Excel Template قالــب"Excel لحفــظ المســتند كقالــب يســتخدم لتنســيق : "

  المستندات المستقبلية.

Excel 97-2003 Workbook"مصـنفExcel " : حفـظ المســتند 97-2003

  موافقا لتنسيقات اإلصدارات السابقة.

  
  والتى تعرض خيارات حفظ المستندSave Asة التابعة ألمر القائم٥-٢شكل 

ســم أحــد المجلــدات لتفــتح قائمــة باألمــاكن األخــرى التــي اانقــر الســهم الموجــود أمــام .٤
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اســـتخدم ســـهم ٦-٢يمكنـــك االنتقـــال إليهـــا داخـــل نفـــس المســـتوى كمـــا فـــي شـــكل 

Back ذي ، ثـم حـدد المكـان الـالمجلـداتلالنتقال إلى المستوى األعلـى مـن

.ترغب في حفظ المستند بداخله

Fileأمام خانة .٥ name "اختر للمستند اسماً مناسبًا."اسم الملف  

  
حدد مكان حفظ الملف٦-٢شكل 

"حفظ" يغلق المربع الحوارى ويتم حفظ المستند.Saveانقر زر .٦

  
ؤشـر الفـأرة إلـى الضـلع قابـل للتمـدد. وجـه م"حفـظ باسـم" Save Asمربـع 

رأسين هكذاذو السفلي من المربع وعندما يتحول المؤشر إلى شكل سهم 

"اســتعراض المجلــدات" Browse Foldersأو انقــر زر اســحب ألســفل. 

المربع وتظهـر شـجرة دمدتسيالذى يظهر أسفل المربع الحوارى فى الحالتين 

إلعادة المربـع "إخفاء المجلدات"  Hide Folderلخياراانقر بالمجلدات.

  إلى وضعه السابق.

  أثناء العمل المصنفحفظ

يتم حفظ الملف على القرص المغناطيسى باالسم المختار. وعندما ترغب فى حفظ الملف 

  مرة ثانية فيما بعد يمكنك حفظه بإحدى طريقتين :

التبويب علي الشريط انقرFileثم اختر أمر س "ملف" لفتح معاينة الكواليSave

باستبدال النسخة القديمة البرنامج سيقوم )"حفظ باسم"Save As(وليس "حفظ" 

من الملف بالنسخة الحديثة التى طلبت حفظها. 

من شريط األدواتانقر زرQuick Access Toolbar  شريط األدوات"

o b e i k a n d l . c o m



               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٤٧

.وتسمى أداة حفظ المستندالسريع" 

  المصنفغلق

انقر زر الفصلفى هذا أنشأناه وحفظناه والذى" ٢٠١٠المبيعات "توح المفالمصنفلغلق 

  ."إغالق"Closeثم اختر أمر "ملف" Fileالتبويب افتحأو .اإلغالق

ألن نقر Excelوليس برنامج مصنف تأكد من نقر زر اإلغالق فى نافذة ال

يس ولكلها المفتوحة  المصنفاتExcelيغلق Excelزر اإلغالق فى نافذة 

  واحدا.مصنفاً 

  بدون مصنفات. Excelوستظهر نافذة "xlsx.٢٠١٠مبيعات "مصنف سيغلق ال

يسألك هل تريد حفظ التغييرات التى سيظهر مربع حوارىمصنف إذا لم تكن حفظت ال

للموافقة على حفظ "حفظ"Saveفى هذه الحالة انقرأم ال.مصنف تمت على ال

  بدون حفظ.مصنف لغلق ال"عدم الحفظ" Don't saveالتعديالت أو 

  المصنففتح

الغرض من حفظ المصنفات هو فتحها فيما بعد، ونحتاج لفتح مصنف موجود لإلطالع 

عليه أو لتعديله أو طباعته، وفى كل األحوال يجب أن تعرف كيف تفتح المصنف. ويمكن 

الفتح زرنافذة "معاينة الكواليس" أو بنقر من "فتح" openفتح المصنف الموجود باختيار 

  "شريط أدوات الوصول السريع".Quick Access Toolbarمن شريط 

  المستخدمة مؤخراالمصنفاتفتح 

موجــود لإلطــالع عليــه أو لتعديلــه أو لطباعتــه، وفــى كـــل مصــنفحتــاج لفــتح فــى الغالــب ن

ن قبــل ابــدأ تشــغيل مــموجــود مصــنف. لفــتح المصــنفاألحــوال يجــب أن تعــرف كيــف تفــتح 

Excelأما إذا كان البرنامج مفتوحا فيجب اتباع اآلتى ،:  

 Recentويظهـر فيهـا القائمـة . تظهـر قائمـة منسـدلة. "ملـف"Fileالتبويـب افـتح.١

  فتحتها.مصنفاتأسماء آخر "آخر" والتي تحتوي علي 

مــن لوحــة بــهالخــاصالــرقماضــغط مفتــاح أو المطلــوب فتحــهالمصــنفاســمانقــر.٢
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.يفتح المستند المطلوب.)٧-٢(انظر شكل .لمفاتيحا

  
  آخر مستندات تم فتحها٧-٢شكل 

.المطلوبالمصنفيفتح .المطلوب فتحهالمصنفاسمانقر.٣

  Openمن المربع الحوارى المصنفاتفتح 

ات فتحتهـا فيجـب إتمـام الخطـو مصـنفاتالمطلـوب لـيس ضـمن آخـر المصنفأما إذا كان 

  التالية: 

"معاينة Backstage View"ملف" وعندما تظهر نافذة Fileط انقر قائمة من الشري.١

. كمــا "فــتح"Open. يظهــر مربــع حــوارى بعنــوان "فــتح"Openأمــر اختــر الكــواليس" 

.٨-٢يظهر من شكل 

انتقــل إلــى مشــغل القــرص أو المجلــد المطلــوب مــن لتغييــر مشــغل القــرص أو المجلــد .٢

  ب أو المجلد المطلوب ثم انقره.لوحة التنقل اختر مشغل القرص المطلو 

ثم انقر زر الفأرة نقرا مزدوجا.اسم الملف إلىمن قائمة أسماء الملفات وجه المؤشر .٣

  المطلوبالمصنفيغلق المربع الحوارى ويظهر أمامك         
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٤٩

  
  Openمربع٨-٢شكل 

  فتح مصنف جديد 

عندما . و Excelنات جديدة جديدة في أي مرة تريد فيها إضافة بيامصنفاتيمكنك إنشاء 

فارغ ويمكنك كتابة المحتوى صنف محدد، يظهر مصنف من دون فتح مالبرنامج تشغل 

  .الذي تريده ببساطة شديدة

  تابع الخطواتل اآلتية:جديد صنف نشاء مإل

Backstageاظهر معاينة الكواليس .١ view بنقر التبويبFile ."ملف"

المصنفاتديد" رموزًا المختلف أنواع "جNew"جديد" تعرض الصفحة Newاختر .٢

.٩-٢التي يمكنك إنشاءها في الشكل 
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  نافذة معاينة الكواليسفي Newالصفحة٩-٢شكل 

"جديد" ترتكز علي قوالب وهي مجموعات Newالموجودة في الصفحة المصنفات

الجديدةللمصنفاتيتيح لك استعمالها كنمط من التنسيقات محفوظة بطريقة
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٥١

  

  

  

هذه التعديالت مل ت، تشبعد إنشاء ورقة العمل يمكنك إجراء العديد من التعديالت عليها

استبدال محتويات خلية أو إلغائها والرجوع عن آخر تعديالت باإلضافة إلى مفاهيم على 

فى التعامل مع ورقة العمل مثل استخدام مدقق اإلمالء، واالختصارات، وكتابة اعد هامة تس

  البيانات. سالسل 

  إضافة بيانات جديدة 

أو ورقة موجودة من قبل بنفس الطريقة التى تكتب بها مصنف تتم إضافة بيانات جديدة ل

  أو الورقة فى أول مرة.المصنفالبيانات عند إنشاء 

مبيعات المصنففى E2" فى الخلية الربع األولسنوضح فيما يلى كيفية إضافة عبارة "

  بقاً.الذى أنشأناه مسم.٢٠١٠

"الطالب- م٢٠١٠مبيعات " ثم احفظه باسم "م٢٠١٠مبيعات افتح المصنف ".١

.لتحتفظ بالنسخة األصلية ليمكنك الرجوع إليها إذا لزم األمر 

يظهر مستطيل حول الخلية للداللة على أنها هى الختيارها.E2انقر الخلية رقم .٢

  المفاتيح.الخلية النشطة، أى الخلية التى ستستقبل البيانات من لوحة 

  "الربع األولاكتب ".٣

  .لقبول المدخالت) انقر مربع اإلدخال (عالمة .٤

  تعديل محتويات الخلية

يمكن تعديل محتويات الخلية باستبدالها بمحتويات جديدة أو بإضافة حرف أو حروف 

اليها أو بحذف حرف أو حروف منها. فيما يلى سنوضح خطوات استبدال كلمة 

  ".اإلجماليبكلمة "A7" فى الخلية المجموع"

  الختيارها.A7انقر الخلية .١

دراج تومض ويظهر كذلك مربع إ.سيتحول المؤشر إلى نقطة F2اضغط مفتاح .٢

تعديل ورقة العمل وتصحيح األخطاء  .٣
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  . اإلدخال واإللغاء للتأكيد على إدخال المعلومات الجديدة أو إلغائها

  لحذف محتويات الخلية حرفا حرفا.Backspaceاضغط مفتاح .٣

  .ثم اضغط مفتاح اإلدخال"ياإلجمالاكتب من جديد كلمة  ".٤

دراج ألن حالة التعديل انتهت وستحل  سيختفى مربعى اإلدخال واإللغاء ونقطة اإل

  ".المجموع" محل كلمة "اإلجماليكلمة "

  التراجع عن التعديالت

قد تقع فى خطأ أثناء عملية التعديل، فمثال قد تحذف محتويات خلية بالخطأ أو قد تكتب 

  بالرجوع عن آخر تعديالت تمت.Excelيسمح بيانات غير المقصودة.

  ثم نرجع عن هذا التعديل:A1فيما يلى سنقوم بحذف محتويات الخلية و 

  الختيارها.A1انقر الخلية .١

ستمحى محتويات الخلية، ويظهر مربعى اإلدخال اضغط مسطرة المسافات..٢

  . واإللغاء

  .Esc) أو اضغط مفتاح انقر مربع اإللغاء (عالمة .٣

محتويات الخلية للظهور مرة ثانية، ويختفى مربعى اإلدخال واإللغاء. أى ستعود

  ستلغى آخر تعديالت.

لقبول التعديالت اضغط مسطرة المسافات مرة أخرى ثم انقر مربع اإلدخال .٤

  .تظهر الخلية بدون بيانات ألن بياناتها محيت

لتراجع انقر زر اQuick Access Toolbarالوصول السريع من شريط أدوات.٥

  الخليه مرة أخرىمحتويات تظهر ، عن التعديالت 

  تصحيح أخطاء الكتابة بواسطة مدقق اإلمالء

يسمح مدقق اإلمالء بتصحيح أخطاء و Excelهامة من مزايا يعتبر مدقق اإلمالء ميزة 

  . Wordالكتابة الشائعة تلقائياً. وهو مشابه للمدقق اإلمالئي الموجود فى 

بدال منtheالئي على مجموعة من أخطاء الكتابة الشائعة مثل كلمة :يشتمل المدقق اإلم

"teh "من كلمة "مغ"بدال" وكلمة "مع.  
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٥٣

ويمكنك توفيق أو تعديل مدقق اإلمالء ليناسب استخدامك بإضافة كلمات جديدة إلى 

قاموس الكلمات الموجودة وهى الكلمات التى يخطئها كثير من الناس، كما يمكنك 

ق اإلمالء كنوع من االختزال أو االختصار للعبارات الطويلة التى تستخدمها استخدام مدق

إضافتها يمكن"الشركة العربية لعلوم الحاسب"دائما فى مستنداتك فمثال عبارة: 

ويتولى مدقق اإلمالء استبدالها "شركتنا"للقاموس واستعمال كلمة مختصرة بدال منها ولتكن 

  المستند باالسم الطويل كلما صادفها فى 

  التصحيح التلقائى

لتصحيح كلمات خطأ داخل المستند إذا كانت موجودة ضمن قاموس مدقق اإلمالء اتبع 

  :االتى

  .B10انقر الخلية .١

ثم اتبعها بمسافة نالحظ إن المدقق اإلمالئى يتولى تصحيح Tehاكتب كلمة .٢

.Theالكلمة تلقائياً بمجرد ضغط مسطرة المسافات وتصبح 

  .اإلدخالاضغط مفتاح .٣

  تدقيق اإلمالء

إذا لم تكن الكلمة موجودة ضمن قاموس مدقق اإلمالء فإن المدقق سيعرض عليك 

مجموعة من الكلمات لتختار منها الكلمة الصحيحة بدًال من الكلمة الخطأ ويتيح لك إما 

استبدال الكلمة الخطأ بإحدى الكلمات المعروضة أو تجاهل الكلمات الخطأ أو إضافتها 

  القاموس.إلى 

  لتصحيح كلمة خطأ داخل المستند اتبع االتى :

كما   "المبعات"بكلمة المبيعات". قم باستبدال كلمة "الختيارهاA1انقر الخلية .١

  ".المبيعات"محل كلمة " المبعات"تحل كلمة شرحنا سابقاً ثم اضغط مفتاح اإلدخال. 

من مجموعة ""تدقيق إمالئيثم انقر زر "مراجعة" Reviewانقر التبويب .٢

Proofing"يظهر مربع حواري بعنوان "تدقيق .Spelling"انظر "تدقيق إمالئى)
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).١٠-٢شكل 

  Spellingمربع ١٠-٢شكل 

وتحتالكلمة الخطأ "ليست فى القاموس" Not in Dictionaryيظهر أمام خانه 

كلمة الكلمة التي يقترحها المدقق لتصحيح ال"االقتراحات" Suggestionsخانه 

مجموعة من الكلمات الموجودة "االقتراحات"Suggestionsةخانتعطينا الخطأ، 

بقاموس مدقق اإلمالء لتختار منها الكلمة التي تراها صحيحة لتحل محل كلمة 

  .وهى الكلمة الخطأ"المبعات"

انقر كلمة "المبيعات"، ثم انقر زر "االقتراحات"Suggestionsمن قائمة .٣

"المبيعات" وينقل المدقق إلي الكلمة التالية من إلي كلمة التتغير

.الكلمات الخطأ الموجودة بالمستند .

استمر في تصحيح أخطاء الكتابة بنفس الطريقة، فإذا صادفتك كلمة ال ترغب في .٤

لتجاهل كل ، استخدم زر تغيرها انقر زر

لتغيير كل الكلماتالكلمات المشابهة التي وردت بالمستند وزر 

المشابهة التي وردت بالمستند، أما إذا أردت إضافة الكلمة إلي القاموس ليقبلها 

  .المدقق في المرات القادمة وال يعترض عليها انقر زر 

  كتابة سالسل البيانات

بإمكانك إدخال سلسلة بيانات رقمية أو نصية أو تواريخ أو عناصر أخرى بدون حاجة 

يكفى أن تكتب بيانات أول حقلين فى حالة البيانات لكتابة جميع عناصر السلسلة كلها
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 

٥٥

الرقمية  ثم تستخدم خاصية اإلكمال التلقائى إلكمال كتابة باقى البيانات. أو تكتب أول 

عنصر فى خانة البيانات النصية مثًال أول شهر فى الشهور المتتالية ثم إكمال باقى أسماء 

وضح كيفية إدخال سلسلة أرقام أو بيانات الشهور بدون الحاجة إلى كتابتها. وفيما يلى ن

  "  اإلكمال التلقائىنصية أو تاريخ باستخدام خاصية "

  استخدام خاصية اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة األرقام

  لكتابة سلسلة أرقام عبارة عن البيانات التقديرية للسنوات الخمس القادمة اتبع االتى:

  .الختيارهاA8انقر الخلية .١

  A9لالنتقال إلى الخلية ↓ثم اضغط مفتاح ٢٠٠٧اكتب .٢

  .ثم اضغط مفتاح اإلدخال٢٠٠٨اكتب .٣

ثم بزر الفأرة األيسر استمر ضاغطا أثناء سحب المؤشر ألسفل A8اختر الخلية .٤

  A9وA8يتم اختيار الخليتن ، و A9حتى تضاء الخلية 

المنطقة وجه المؤشر إلى المربع األسود الموجود فى الركن اليسار السفلى من.٥

Fillالمختارة ويسمى  Handle التعبئة حتى يتغير شكل المؤشر إلى مقبضأو

  .)١١- ٢شكل عالمة + (انظر 

  التالية بتعبئة الخاليا بالسنواتExcelيقوم . A13اسحب مربع التعبئة إلى الخلية .٦

  
  استخدام اإلكمال التلقائى١١-٢شكل 

  يانات نصيهاستخدام اإلكمال التلقائى إلدخال سلسلة ب

  B8اختر الخلية .١

  .ثم اضغط مفتاح اإلدخال" Januaryأو اكتب "" ينايراكتب ".٢
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Fillالتعبئة (مقبضمرة ثانية ثم اسحب B8انقر الخلية .٣ Handle إلى الخلية (

G8يتولىExcel .تعبئة باقى الخاليا بالشهور التالية

اغلق المصنف بدون حفظ التعديالت التي تمت. .٤
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 
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كثيرا ما تحتاج إلضافة صفوف أو أعمدة جديدة لورقة العمل بعد االنتهاء من تجهيزها، 

فمثال فى ورقة العمل السابقة من المناسب أن تشتمل على عنوان رئيسي يشتمل على اسم 

الشركة أو الغرض من ورقة العمل. أيضا قد تحتاج إلضافة صفوف أو أعمدة داخل ورقة 

  افة أصناف أخرى من المبيعات أو شهور جديدة.العمل إلض

  إضافة صفوف جديدة 

التبويبسنشرح طريقتين إلضافة صفوف جديدة. باستخدام القائمة المختصرة وباستخدام 

Home.  

اتبع الخطوات باستخدام القائمة المختصرةصفوف خالية فى بداية ورقة العمل ٣إلضافة 

  التالية: 

  هى المختارة.Salesمفتوحا وأن ورقة "الطالب-م٢٠١٠مبيعات "تأكد أن مصنف.١

  .A1انقر الخلية .٢

تصل إلى حتى أسفل إلى اضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر .٣

  .A3الخلية 

  .، ارفع يدك من على زر الفأرةA3إلى A1عندما تضاء الخاليا من .٤

ظهر قائمة مختصرة ست. بزر الفأرة األيمن انقر المنطقة المختارة (المضاءة).٥

  ).١٢- ٢شكل بالوظائف الشائعة  (انظر 

إضافة وحذف األعمدة والصفوف  ٤
o b e i k a n d l . c o m



Excelتيسير 2010  

٥٨

  

  القائمة المختصرة١٢-٢شكل 

شكل (انظر "إدراج" Insertسيظهر مربع حوارى بعنوان"إدراج" Insertانقر أمر.٦

١٣- ٢.(  

  
Insertمربع١٣-٢شكل 

ستظهر نقطة سوداء داخل الدائرة . "صف بأكمله"Entire Rowانقر أمر.٧

  جانب األمر.الموجودة ب

سيختفى المربع الحوارى وستظهر ثالثة صفوف خالية محلانقر .٨

  الصفوف المضاءة.

"الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبإلضافة سطر خال فى الصف الخامس باستخدام و 

  اتبع اآلتى:

  .A5انقر الخلية ١

افتح قائمة"خاليا" Cellsومن المجموعة "الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبمن .٢
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               إنشاء أول ورقة عمل الفصل الثانى: 
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"إدراج Insert Sheet Rowsمنسدلة اختر أمر القائمة الومن. 

  .الخامسيدرج صف جديد فى الصف ، ١٤- ٢شكل .صفوف الورقة"

  
  Insertالقائمة١٤-٢شكل 

  حذف الصفوف

  وقررت حذف هذا الصف.بعد إضافة الصف األخير لورقة العمل وجدت أنه ال داعي له،

  فى ورقة العمل اتبع الخطوات التالية : لحذف الصف الخامس الذى أضفناه 

انقر أى خلية فى الصف الخامس..١

افتح قائمة "خاليا" Cells"الصفحة الرئيسية" ومن مجموعة Homeمن التبويب .٢

Delete ١٥- ٢"حذف" تظهر قائمة بأوامر الحذف ( شكل.(

  
Deleteقائمة١٥-٢شكل 

Deleteانقر أمر.٣ Sheet Rows"تم حذف الصف سي."حذف صفوف الورقة

  الخامس وسيخصص رقمه للصف التالي .

  إضافة وحذف األعمدة

وهو العمود عمود الربع األول بفرض أنك قررت إضافة عمود جديد ليفصل بين الشهور و 

E .إلضافة هذا الصفيجب اتباع اآلتي:  

  الختيار العمود.Eانقر أى خلية داخل العمود .١

افتح قائمة "خاليا" Cells" ومن مجموعة "الصفحة الرئيسيةHomeمن التبويب .٢

Insert "١٤-٢تظهر قائمة بأوامر اإلدراج. راجع شكل "إدراج.
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سيظهر عمود خال ، إدراج أعمدة الورقة""Insert Sheet Columnsانقر أمر .٣

  . "ربع األولبين شهر "مارس" "وال

ائمة فتح قولحذف هذا العمود لعدم حاجتنا اليه كرر الخطوات السابقة مع 

Delete "دًال من قائمة ب٢فى الخطوة رقم "حذفInsert "واختيار أمر "إدراج

Delete Sheet Columns ٣"حذف أعمدة الورقة" في الخطوة رقم.  
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إنشاء المصنفات.١

إدارة المصنف.٢

التعامل مع أكثر من مصنف .٣

ربط مصنفين. .٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل  

التعامل مع األوراق  

  والمصنفـات
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، يعرض البرنامج مصنفًا جديدًا فارغًا، يمكنك بدء كتابة بيانات في Excelعندما تشّغل 

Excelيحتوى المصّنف الجديد االفتراضي في خاليا ورقة العمل أو فتح مصّنف موجود.

ثالث أوراق عمل، رغم أنه يمكنك إضافة المريد من أوراق العمل أو حذف أوراق علي 

العمل الموجودة.تحتاج إلنشاء مصنف جديد كلما أردت تجميع وتخزين بيانات تختلف 

  عن بياناتك الموجودة األخرى.

  إنشاء مصنف جديد وحفظه 

  إلنشاء مصنف جديد وحفظه تابع معنا الخطوات اآلتية:

الختيار "جديد"، تظهر صفحة New"ملف"، ثم انقر Fileالتبويب انقر عالمة .١

)١-٣(انظر شكل معاينة الكواليس.فى نافذة المصنف الجديد قالب 

  
  إنشاء مصنف فارغ١-٣شكل 

  

o b e i k a n d l . c o m. إنشاء المصنفـات  ١



  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٦٣

Blankانقر .٢ Workbook مصنف فارغ"، ثم انقر الزر"Create إنشاء" يظهر"

مصنف جديد فارغ.

"حفظ باسم"، يظهر المربع Save As، ثم انقر "ملف"Fileانقر عالمة التبويب .٣

.٢-٣"حفظ باسم" كما فى شكل Save Asالحوارى 

  
Save Asالمربع الحوارى ٢-٣شكل 

استعمل أدوات التنقل إلظهار المجلد الذى ترغب فى حفظ المصنف تحته. وفى .٤

"اسم الملف"، اكتب اسماً مناسباً للمصنف.File Nameالحقل 

"حفظ".Saveانقر الزر .٥

  "حفظ باسم".Save Asعملك، ويغلق المربع الحوارى Excel 2010يحفظ 

  تعين قيم لخصائص المصّنف
Info"ملف"، ثم انقر Fileلضبط قيم خصائص مصّنفك، انقر عالمة التبويب 

Show"خصائص"، ثم انقر Properties"معلومات" ثم انقر  Document panel

o b e i k a n d l . c o m



  Excel 2010تيسيـــر

٦٤

Documentاللوح "إظهار لوحة المستند" إلظهار  Properties "خصائص المستند"

  . ٣-٣كما فى شكل   تحت الشريط مباشرة

  
  خصائص المستند التى تظهر٣-٣شكل 

Documentاإلصدار القياسى للوح  Properties خصائص المستند" فيه حقول"

لكاتب الملف، العنوان، الموضوع، الكلمات اإلساسية، الفئة، والحالة، وأي تعليقات عن

الملف. يمكنك أيضًا إنشاء خصائص مخصصة بنقر السهم الموجود مباشرة بجوار 

Document Properties خصائص المستند"، ثم نقر"Advanced properties

  "خصائص متقدمة" إلظهار مربع حوار الخصائص.  

"معلومات"، ومن لوحة "معاينة Info"ملف"، انقر Fileانقر عالمة التبويب .١

Propertiesومن القسم األيمن منها انقر القائمة المنسدلة الكواليس" 

"خصائص".

، يظهر ٤-٣"خصائص متقدمة" كما فى شكل Advanced Propertiesانقر .٢

"خصائص".Propertiesالمربع الحوارى 
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  "خصائص متقدمة"Advanced Propertiesاختر ٤-٣شكل 

  "مخصص".Custom"مخصص"، تظهر صفحة Customانقر عالمة التبويب .٣

.٥-٣كما فى شكل 

  
  .Propertiesهو النشط فى مربع Customالتبويب ٥-٣شكل 
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"خصائص"، Properties"مخصص" فى مربع الحوار Customفى الصفحة 

  .يمكنك نقر إحدى الفئات المخصصة الموجودة أو إنشاء فئة خاصة بك

  ."االسم"Nameكتب اسم خاصية جديدة فى الحقل ا .٤

Date"نص"، Textنوع بيانات (مثًال حدد "النوع" و Typeالمربع نقر سهم ا.٥

  ."نعم أوال")Yes/No"رقم"، Number"تاريخ"، 

  . "القيمة"Valueقيمة فى الحقل اكتب .٦

."موافق". يغلق مربع الحوارOk"إضافة"، ثم انقر Addانقر زر .٧

على شريط أدوات الوصول السريع، انقر زر الحفظ لحفظ عملك..٨
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 
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المصنف، وأن Workbookمصنف يتعامل مع Excelعرفت من دراستك السابقة أن 

التعامل هالواحد يشتـمل على العديد من أوراق العمل وأن التعامل مع الورقة الواحدة يشب

  .Excelمع المستند فى اإلصدارات السابقة من 

  المصنفالتنقل داخل 

أكثر من ورقة، فربما ترغب فى االنتقال إلي ورقة يمكن أن يحتوى على المصنفألن 

شريط يشتمل على Excelمعينة لإلطالع عليها أو التعامل معها. يظهر فى أسفل نافذة

، Sheet1 ،Sheet2لألوراق:أسماءExcelأسماء أوراق العمل، يخصص 

Sheet3...د قليل. وهكذا. بإمكانك تغيير أسماء األوراق بأسماء معبرة كما ستعرف بع

يظهر اسم الورقة النشطة أو المختارة باللون األبيض وتظهر األوراق غير المختارة باللون 

  الرمادي. 

  .المصنفكيفية التنقل داخل ٦-٣يوضح شكل 

  

  المصنفالتنقل داخل ٦-٣شكل 

  التنقل داخل الورقة 

  يوضح الجدول التالى كيفية االنتقال داخل ورقة العمل.

وحة بواسطة لالحركة

  المفاتيح

  بواسطة الفأرة

النقر مباشرة فوق الخلية المختارة.مفاتيح  األسهمأعلــــى، أســــفل، يســــار، 

. إدارة المصنف  ٢
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٦٨

وحة بواسطة لالحركة

  المفاتيح

  بواسطة الفأرة

  يمين

إطــــار واحــــد ألعلــــى أو 

ألسفل

Page UP   أو

Page Down

النقر فوق شريط التمرير الرأسى.

سحب مربع التمرير األفقى إلى بداية Homeبداية الصف

شريط التمرير األفقى.

Ctrlة الورقةبداي + Home سحب مربعى التـمرير األفقى والرأسى

إلى بداية شريطى التـمرير األفقى 

والرأسى.

آخر خلية تحتـوى علـى 

بيانات فى الورقة

Ctrl + End  والرأسى األفقىسحب مربعى التمرير

  إلى أخر خلية بيانات بالورقة.

أول صف فى البيانات 

إذا كانت البيانات 

بينها متصلة وليس

  خلية خالية.

CTRL+↑ ألعلي الراسيسحب مربع التمرير

  حتي الوصول إلي أول صف بيانات.

خر صف فى البيانات آ

إذا كانت البيانات 

متصلة وليس بينها 

  خلية خالية.

CTRL+↓ ألسفل الراسيسحب مربع التمرير

  حتي الوصول إلي أخر صف بيانات.

  إعادة تسمية األوراق

Sheet3، "٢"ورقةSheet2، "١"ورقةSheet1اء لألوراق هىأسمExcelيختار 

الخ. لكنه يسمح بتسمية األوراق باسم ذو داللة ليسهل عليك أو على أى ..." ٣"ورقة
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٦٩

الذى المصنففى Sheet1شخص غيرك تذكر محتوياتها والتعامل معها، إلعادة تسمية

  اتبع اآلتي :Salesأمامك إلي 

ثم اختر األمر   "ملف" Fileالتبويب انقر وإال تأكد أن المصنف مفتوحاً .١

Open "يظهر مربع "فتحOpen"م٢٠١٠مبيعات"انقر الملف."فتح–

الذى سبق إنشاؤه فى الفصل السابق. إذا لم تكن أنشأت المصنف " xlsx.الطالب

وحفظته بإتباع الخطوات الموضحة فى الفصل السابق، اكتب البيانات الموجودة 

فى ورقة جديدة داخل مصنف بهذا االسم.٧-٣فى شكل 

  
م"٢٠١٠"مبيعات مصنف٧-٣شكل 

  ."١"ورقة Sheet1انقر نقرا مزدوجا فوق تبويب.٢

  اسم الورقة ويظهر االسم القديم وقد تم تحديده.إلىاإلدراجستنتقل نقطة .٣

ثم اضغط ."١"ورقة Sheet1" بدال من Sales"وهو اكتب االسم الجديد .٤

  ل. مفتاح اإلدخا

  ).٨-٣شكل سيظهر االسم الجديد للورقة بشريط األوراق (انظر .٥

  
  الورقة بعد تغيير اسمها٨-٣شكل 
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٧٠

  ق وحذفهاإدراج األورا

  اتبع الخطوات التالية :المصنفإلدراج ورقة جديدة فى 

التى قمنا Salesانقر الورقة المراد إدراج ورقة قبلها من شريط األوراق (ولتكن .١

  ).قليلقبل بتغير اسمها 

افتح"خاليا" Cellsومن المجموعة "الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبمن .٢

"إدراج ورقة" Insert Sheetانقر األمر من القائمة المنسدلةقائمة

.٩-٣شكل 

  
Insertقائمة ٩-٣شكل 

متبوعًا برقم يزيد عن آخر رقم "ورقة" Sheetلجديدة باسمسيتم إدراج الورقة ا

  ).١٠-٣شكل (انظر ق المصنفمخصص ألورا

  

  المصنفإدراج ورقة جديدة ب١٠-٣شكل 

  لعدم حاجتنا إليها اتبع اآلتي :المصنفلحذف الورقة التى أدرجناها فى 

  الورقة  المراد حذفها من شريط األوراق .  انقر.١

زر "خاليا" افتحCells"الصفحة الرئيسية" ومن المجموعة Homeالتبويبمن .٢

Delete "انقر األمر المنسدلةومن القائمة "حذفDelete Sheet حذف"

سيتم حذف الورقة المختارة..١١-٣شكل ورقة" 
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٧١

  
Deleteقائمة ١١-٣شكل 

  اختيار أكثر من ورقة

دراج األوراق أو حذفها تنطبق فقط على الورقة المختارة، إذا أردت إالحظت أن أوامر 

يجب اختيار األوراق أوال من شريط صنفالممثال تنفيذ األمر على أكثر من ورقة داخل 

  األوراق ثم تنفيذ األمر.

الختيار العديد من األوراق لتأدية نفس المهام عليها كإدخال بيانات واحدة فى عدة أوراق 

  فى آن واحد أو حذف تلك األوراق جميعها اتبع اآلتي :

  : اتبع األتي" ٤"ورقةSheet4إلى " ٢"ورقةSheet2الختيار األوراق من 

(أول ورقة مطلوب " ٢"ورقةSheet2من شريط األوراق انقر عالمة تبويب.١

  اختيارها).

  واستمر ضاغطا أثناء تنفيذ الخطوة التالية.Shiftاضغط مفتاح.٢

(آخر ورقة فى المجموعة التى تريد " ٤"ورقة Sheet4انقر عالمة تبويب .٣

  اختيارها).

  . يتم اختيار جميع األوراق المتجاورة

  اتبع األتي :غير متجاورة أوراق والختيار

  ."١"ورقة Sheet1انقر عالمة تبويب.١

  .CTRLاضغط مفتاح .٢

يتم اختيار األوراق ."٥"ورقةSheet5و " ٣"ورقة Sheet3انقر عالمة تبويب .٣

  .فقطالتى حددتها
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  المصنفنقل األوراق ونسخها داخل نفس 

بحيث تظهر ورقة المصنفاخل معناه إعادة ترتيب األوراق دالمصنفنقل األوراق داخل 

  . المصنففى غير ترتيبها، أما النسخ فيعنى إنشاء نسخة أخرى من ورقة العمل داخل نفس 

  ثم نسخها مرة ثانية تابع الخطوات التالية :" ٣"ورقةSheet3قبل Salesلنقل ورقة 

الطالب" والذى تم حفظه مفتوحا أمامك.-م٢٠١٠مبيعات تأكد أن الملف ".١

إذا لم تكن هى النشطة.Salesختر ورقة ا.٢

افتح "الخاليا" Cells"الصفحة الرئيسية" ومن المجموعة Homeالتبويبمن .١

.)١٢-٣تظهر قائمة منسدلة (شكل "تنسيق" Formatقائمة 

  
Formatقائمة ١٢-٣شكل 

. "نقل أو نسخ الورقة"Move or copy sheetانقر األمر المنسدلةمن القائمة .٢

-٣شكل (انظر "نقل أو نسخ" Move or copyمربع حوارى بعنوان يظهر

١٣.(
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٧٣

  

  مربع نقل أو نسخ  الورقة١٣-٣شكل 

OKانقر زر ثم" ٣"ورقة Sheet3اختر "قبل الورقة" Before Sheetمن خانة .٣

" ٣"ورقةSheet3قبل Salesتنتقل ورقة اإلدخالاضغط مفتاح أو "موافق" 

  .المصنفداخل نفس 

من "إنشاء نسخة" Create Copyخانة نشطار النسخ وليس النقل لكى تخت

  .السابق "نقل أو نسخ" Move or copyى حوار المربع أسفل ال

  فتح إطارات األوراق وترتيبها وإغالقها

تسهل اإلطارات المتعددة عملية إدخال البيانات ومقارنتها فى أجزاء مختلفة من الورقة أو 

  واحد أو أكثر.ف مصنفى أوراق مختلفة داخل 

  إلنشاء إطار جديد للورقة النشطة اتبع الخطوات اآلتية :

انقر زر ثم "نافذة" Windowsثم توجه إلي المجموعة "عرض" Viewنشط التبويب .١

New Window"يظهر إطار جديد يحتوى على ."نافذة جديدة

فى حين " ٢:xlsx.الطالب-م٢٠١٠"مبيعاتنفس بيانات اإلطار األول ولكن باسم

  ."١:xlsx.الطالب-م٢٠١٠"مبيعاتأن اإلطار األول أصبح اسمه

  لترتيب اإلطارات المفتوحة ورؤيتها سويا اتبع الخطوات اآلتية :
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انقر ثم "نافذة" Windows"عرض" ثم توجه إلي المجموعة Viewالتبويبمن .١

 Arrangeيظهر مربع حوارى بعنوان ."ترتيب الكل"Arrange Allزر 

Windows"١٤-٣(انظر شكل ."ترتيب النوافذ(

  
Arrange Windowsمربع ١٤-٣شكل 

"تجانب" ثم انقر Tiledاختر "ترتيب النوافذ" Arrange Windowsمن مربع .٢

OK"١٥-٣بجانب بعضها (انظر شكل ستظهر اإلطارات."موافق.(

  .النشطإلغالق اإلطارات المفتوحة انقر زر اإلغالق لإلطار .٣

  

  بجانب بعضها المفتوحةاإلطاراترتيب ت١٥-٣شكل 
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٧٥

  

  

  

يمكنك التعامل مع أكثر من مصنف وذلك بغلق المصنف المفتوح قبل فتح المصنف 

الجديد. لكنك قد تفضل في كثير من األحيان فتح أكثر من مصنف علي نفس الشاشة 

  .منها علي سبيل المثال نسخ البيانات من مصنف آلخر 

  يل بينها  والتبدمصنف فتح أكثر من 

تسمح به ذاكرة الحاسب فى وقت واحد حسب مامصنفات يمكن فتح أى عدد من ال

على الشاشة ورؤيتها جميعا أو حسب ما مصنفات الضالذى تستخدمه. تستطيع عر 

  واحد فى كل مرة.مصنف تسمح به مساحة الشاشة كما تستطيع التبديل بينها بحيث يظهر 

  والتبديل بينها :ف مصنفيما يلى خطوات فتح أكثر من 

الذى سبق إنشاؤه فى الفصل " xlsx.الطالب-٢٠١٠"مبيعات المصنفافتح .١

األول إذا لم يكن مفتوحًا أمامك . 

إذا لم تكن أنشأت المصنف حسب الشرح الوارد في الفصول السابقة ، اكتب 

  في ورقة جديدة داخل مصنف بهذا االسم.١٦-٣البيانات الموجودة في شكل 

  
الطالب"-٢٠١٠" مبيعات المصنفشكل البيانات الموجودة في خاليا ١٦-٣شكل 

ومن نافذة معاينة "ملف" Fileانقر التبويب ًا جديدًا،مصنفافتح .٢

 Blankانقر ومن المربع الذي يظهر "جديد" Newانقر األمرالكواليس 

مصنف. التعامل مع أكثر من  ٣
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Workbookثم انقر زرCreate "سيظهر مستند جديد "إنشاء

Excelالشرح الوارد فى هذا المصنف سيخصص بإتباعنات. من البياخال

، وقد تحصل على رقم آخر (ربما Workbook2للمصنف الجديد االسم 

Workbook3 أوWorkbook4 يتوقف ذلك على عدد المصنفات التى (

. ال مانع من وجود اختالف بين الرقم Excelفتحتها خالل جلسة العمل مع 

  ى حصلنا عليه هنا.الذى تحصل عليه والرقم الذ

 Switchانقر زر"نافذة" Window"عرض" ومن المجموعة Viewالتبويبمن .٣

Windows"تظهر قائمة منسدلة، ويظهر فى هذه القائمة "تبديل النوافذ .

ويخصص البرنامج لكل منها رقما. )١٧-٣(شكل أسماء الملفات التى فتحناها.

اره. واختيالمصنفيمكن استخدام الرقم لتنشيط 

  
  قائمة الملفات المفتوحة١٧-٣شكل 

فى أمامية الشاشة ويبقى اآلخر المصنفيظهر "الطالب-م٢٠١٠"مبيعات اختر .٤

المصنف النشط هو الذي يظهر عنوانه أمامك . .المصنفمفتوحا أيضا خلف هذا 

المصنف النشط هو الذي سيتأثر بالمدخالت التي تتم من لوحة المفاتيح أو 

تي تطلب تنفيذها . والمصنف الخامل أو الغير نشط إما أن يختفي تماماً باألوامر ال

خلف المصنف أو يظهر عنوانه مطفأ ليدل علي أنه لن يتأثر باألوامر أو المدخالت 

  التي تدخلها .
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٧٧

  المفتوحةمصنفات ترتيب ال

المفتوحة مع بعضها على شاشة واحدة، تلجأ مصنفات يعنى إظهار المصنفات ترتيب ال

مصنف أو نقل بيانات أو نسخها من مصنف لك عندما تريد مقارنة بيانات أكثر من لذ

  المفتوحة داخل شاشة واحدة اتبع اآلتى:مصنفات آلخر. إلظهار ال

انقر الزر "نافذة" Windowومن المجموعة "عرض" Viewالتبويبمن .١

Arrange All"يظهر مربع حوارى بعنوان . "ترتيب الكلArrange 

Windows ."ترتيب النوافذ"  

ين المصنف. يظهر "موافق"OKثم انقر لتنشيطه "تتالي" Cascadeاالختيار انقر .٢

  داخل نافذة مستقلة.مصنف كل تحت بعضهما.  فى شاشة واحدة 

مفتوح، فانه يظهر مصنف كان آخر " الطالب-م٢٠١٠"مبيعات المصنفألن 

شريط العنوان وظهور ةبإضاءالنشط المصنف. يعرف مصنفاتنشطا بعد ترتيب ال

  اآلخر بالنقر عليه.المصنفويمكنك تنشيط أشرطة التدرج حول حافة النافذة.

. يتم تنشيط ) Workbook2الجديد (المصنفانقر أى مكان داخل نافذة .٣

المختارالمصنفويصبح هو المصنف

انقر الزر "نافذة" Window"عرض" ومن مجموعة Viewالتبويبمن .٤

Arrange Allيظهر المربع الحوارى رتيب الكل""ت ،Arrange Windows

.١٨-٣كما فى شكل   ."ترتيب النوافذ"

  
"ترتيب النوافذ"Arrange Windowsمربع ١٨-٣شكل 
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يظهر المستندين معا فى "موافق" Okثم انقر زر "تجانب"Tiledنشط الخيار .٥

نشطًا وإضاءة ) ويظهر آخر مصنف ١٩-٣(شكل نفس الشاشة بشكل عمودى.

عنوان المصنف تدل علي أنه هو المصنف النشط . 

  
ين بجانب بعضهما بشكل عموديالمصنفإظهار ١٩-٣شكل 

 Arrange"أفقى" من مربع Horizontalلترتيب المصنفات بشكل أفقي اختر .٦

Windows ."ترتيب النوافذ"

صبح هو للتبديل بين المصنفات المفتوحة. انقر أي مكان داخل أي منها ي.٧

المصنف النشط.

  المفتوح المصنفغلق 

  لغلق أحد المصنفات المفتوحة اتبع اآلتي :

انقر أي مكان داخل المصنف لتنشيطه ..١

انقر زر اإلغالق الموجود في أقصي اليمين العلوي للمصنف ، سيتم إغالق .٢

المصنف ويبقي مكانه خاليًا علي الشاشة . ولذلك يفضل إعادة ترتيب بقية 
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٧٩

ت المفتوحة لكي تستفيد من المساحة الخالية التي ظهرت بإغالق المصنفا

المصنف .

  المصنفاتنسخ ونقل البيانات بين 

يتم نسخ البيانات ونقلها داخل ورقة العمل بنفس المفهـوم الـذي سنشـرحه هنـا لنسـخ ونقـل 

البيانـــات مـــن مصـــنف آلخـــر وذلـــك ألن الحافظـــة المســـتخدمة فـــي حالـــة النســـخ أو القـــص 

الفــرق اننــا فــي حالــة النســخ أو النقــل داخــل نفــس الورقــة نحــدد أمــاكن النســخ أو واحــدة . 

  النقل داخل نفس الورقة .

  آلخرمصنف نسخ البيانات من 

نســخ البيانــات مــن مصــنف آلخــر يــتم بســهولة شــديدة، ويمكــن نســخ العنــاوين أو األرقــام أو 

ا عنـدما تتعامـل مـع أكثـر مـن المعادالت. وتعتبر هذه الميزة من أهم المزايا التى تستفيد منه

  .مصنف

إلــــــى المصــــــنف الجديــــــد "الطالــــــب-م٢٠١٠"مبيعــــــات لنســــــخ العنــــــاوين مــــــن المصــــــنف 

Workbook2اتبع اآلتى  

هـو المصـنف النشـط، وإال انقـر أى "الطالب-م٢٠١٠"مبيعات تأكد أن المصنف .١

  مكان داخل المصنف.

  الختيارها.A8انقر الخلية .٢

  .A5ضغط أثناء سحب المؤشر إلى نهاية الخلية اضغط زر الفأرة واستمر فى ال.٣

ارفــع يــدك مــن علــى زر الفــأرة واتــرك المؤشــر A5إلــىA1عنــدما تضــاء الخاليــا مــن .٤

).٢٠-٣مكانه  (انظر شكل 
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٨٠

  

  اختيار الخاليا قبل نسخها٢٠-٣شكل 

"الحافظـة" Clipboard"الصـفحة الرئيسـية" ومـن المجموعـة Homeمن التبويب .٥

يظهر برواز منقط حول الخاليا المختارة، وهذا معناه . خ" "نسCopyزرانقر 

  .) Clipboardأن محتويات الخاليا تم نسخها إلى الحافظة (

  

الحافظة عبارة عن مخزن مؤقـت بالـذاكرة توضـع فيـه البيانـات التـى يـتم قطعهـا 

بدالها ببيانات أو حذفها أو نسخها، وتبقى هذه البيانات بالذاكرة حتى يتم است

  أخرى.

  لتنشيطه.Workbook2انقر المصنف .٦

  واترك المؤشر مكانه بعد النقر.Workbook2من المصنف A1انقر الخلية .٧

"الحافظـة" Clipboard"الصـفحة الرئيسـية" ومـن المجموعـة Homeمن التبويب .٨

ســـيتم نســـخ محتويـــات الخاليـــا الموجـــودة بالحافظــــة "لصـــق" Pasteزرانقـــر 

  ).٢١-٣. (انظر شكل A1ء من الخلية ابتدا
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٨١

  

  بعد نسخ الخاليا إليهWorkbook2المصنف ٢١-٣شكل 

وســيظهر أســفل هــذا الجــزء Workbook2ســيظهر الجــزء الــذى تــم لصــقه فــى المصــنف 

الــزر الخــاص باللصــق. عنــد النقــر علــى هــذا الــزر تنســدل منــه القائمــة الذكيــة التــى بهــا عــدة 

خيارات للنسخ. 

  نقل باستخدام مفهوم السحب واإلفالتالنسخ أو ال

Dragيســتخدم مفهــوم الســحب واإلفــالت ( and Drop لنقــل أو نســخ البيانــات مــن (

مصنف إلى آخر مباشرة دون الحاجة إلى النسـخ أوال إلـى الحافظـة ثـم اللصـق مـن الحافظـة 

  فى المصنف األخر وفيما يلى نوضح كيف يتـم ذلك. 

إلـى المصـنف الجديـد "الطالـب-م٢٠١٠"مبيعـات لنسخ أصناف المبيعات من المصـنف 

Workbook2: اتبع اآلتى  

انتقل إلى المصنف األول وذلك بنقر أى مكان داخل المصنف ستالحظ أن البرواز .١

  مازال يحيط بالخاليا المنسوخة.

  الختيارها.B2انقر الخلية "الطالب-م٢٠١٠مبيعات "من المصنف .٢

  .D5حتى الخلية ناء سحب المؤشر ألسفلاضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أث.٣

المؤشــرارفــع إصــبعك مــن علــى الــزر واتــركD5إلــى B2عنــدما تضــاء الخاليــا مــن .٤

  مكانه.

  ثم وجه المؤشر إلى حافة النطاق المحدد (المنطقة المضاءة).Ctrlمفتاحاضغط.٥
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٨٢

المؤشر عند حافة النطاق المحدد وعندما يتحول المؤشر إلى سهم هكذا حرك.٦

(ســتظهر عالمــة + مصــاحبة للســهم للداللــة علــى أن المطلــوب هــو نســخ البيانــات 

  .Workbook2المحددة) اسحب النطاق المحدد إلى المصنف

  أثناء السحب سيظهر برواز منقط ليدلك على المكان الذى ستنسخ إليه.

) ارفـع يـدك مـن B2يسـتقر البـرواز المـنقط فـى المصـنف األخـر (عنـد الخليـة عندما.٧

ابتـداء مـن Workbook2يتم نسخ البيانات المحددة إلى المصنف على زر الفأرة

).٢٢-٣(انظر شكل B2الخلية 

  

  Workbook2إلى المصنف الشهور نسخ مبيعات ٢٢-٣شكل 

  

لنقــل البيانــات بــدًال مــن نســخها ، اســـتخدم نفــس الخطــوات الســابقة مــا عـــدا 

وفــي هــذه الحالــة لــن تظهــر عالمــة + المصــاحبة للمؤشــر أثنــاء ٥قــم الخطــوة ر 

  النقل .

  المصنفالنقل بين الورقات داخل 

الموجـودة " ٢"ورقـةSheet 2إلـى " ١"ورقـةSheet 1لنقـل خليـه أو مجموعـة خاليـا مـن 

  ضمن المصنف نفسه اتبع اآلتى :

  )Sheet 1اختر النطاق الذى تنوى نقله من الورقة األولى (مثًال .١

واســتمر ضــاغطا أثنــاء ســحب النطــاق المحــدد إلــى عالمــة تبويــب Altاضــغط مفتــاح .٢

  .)Sheet 2ورقة العمل األخرى (مثًال 

  
عند سحب النطاق المراد نقله يجب أن يكون المؤشر عنـد حافـة هـذا النطـاق 

  .ويكون المؤشر علي شكل 
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٨٣

  هى الورقة النشطة ويتم نقل الخاليا إليها وتبقى الخاليا المنقولة مضاءةSheet 2تصبح 

انقــل الخاليــا التــى نقلتهــا إلــى أى مكــان أخــر داخــل ورقــة العمــل باســتخدام مفهــوم .٣

السحب واإلفالت

بــدون حفــظ النتهــاء التــدريب عليــة واتــرك المصــنف Workbookأغلــق المصــنف .٤

  امك الستكمال الدرس التالى.الطالب" مفتوحًا أم-م٢٠١٠"مبيعات 
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٨٤

  

المقصود بربط مصنفين إنشاء عالقة بينهما . نتيجة هذه العالقة ، كلما طرأت تعديالت 

علي المصنف األصلي يتم تعديل المصنف المرتبط به تلقائيًا تبعًا لهذه التعديالت. سنقوم 

األصلي إلي في هذا الدرس بإنشاء مصنف جديد ثم نقوم بنسخ بيانات من المصنف 

  المصنف الجديد ثم نقوم بربط المصنف الجديد بالمصنف األصلي.

  جديد مصنف إنشاء 

،مازال موجودا أمامك وأنك قمت بحفظهالطالب" -٢٠١٠"مبيعاتتأكد أن المصنف 

  ثم أجر الخطوات التالية :

  .ًا جديداً كما شرحنا سابقاً مصنفافتح.١

  الختيارها.A1انقر الخلية .٢

  مبيعات التقديرية".اكتب "ملخص ال.٣

  اضغط مربع اإلدخال أو مفتاح اإلدخال ليتم قبول المدخالت..٤

  الختيارها.B2انقر الخلية .٥

اكتب "يناير" ثم اضغط السهم المتجه لليسار لقبول البيانات واالنتقال مباشرة إلى .٦

  الخلية المجاورة.

ن يظهر يجب أ.استخدم خاصية اإلكمال التلقائي إلدخال اسماء باقي الشهور .٧

  ).٢٣-٣المصنف الجديد مثل (شكل 

  

  المصنف الجديد٢٣-٣شكل 

مصنفينربط  ٤
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٨٥

  ضبط عنوان الصفحة فى وسط األعمدة

أجر الخطوات التالية لضبط العناوين وسط الخاليا وضبط عنوان الصفحة وسط األعمدة 

  المحددة :

اضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أثناء سحب الختيارها.A1انقر الخلية .١

  .D1إلى A1شمل االختيار الخاليا الواقعة فى المدى من المؤشر لي

من التوسيط عبر األعمدة "دمج وتوسيط" Merge &Centerانقر أداة.٢

سيقوم "الصفحة الرئيسية" Home"ضبط" فى التبويب Alignmentمجموعة 

Excel.بضبط العنوان "ملخص المبيعات التقديرية" وسط األعمدة  المحددة  

-٣(انظر شكل السابقة لتوسيط عناوين الشهور كًل في خليتهكرر الخطوات .٣

٢٤(.  

  

  توسيط العناوين٢٤-٣شكل               

  حساب إجمالي مبيعات الشهور

الطالب"-م٢٠١٠"مبيعاتبالمصنف األصلي Workbook3قبل ربط المصنف الجديد 

ًال بحساب لعرض إجمالي المبيعات في الشهور الثالث في المصنف الجديد نقوم أو 

. تابع الطالب"-م٢٠١٠"مبيعاتإجمالي المبيعات لكل شهر في المستند األصلي 

  الخطوات التالية: 

الختيارها وهي الخلية التي B7الطالب" انقر الخلية -م٢٠١٠من مصنف "مبيعات .١

سيظهر بها مجموع شهر يناير .
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٨٦

انقر أداة ير" "تحر Editing"الصفحة الرئيسية" ومن المجموعة Homeمن التبويب.٢

ستقوم هذه األداة بتجميع مبيعات كل األصناف خالل شهر الجمع التلقائي 

الستكمال عملية التجميع.Enterاضغط مفتاح )٢٥-٣يناير. (شكل 

  
تجميع مبيعات شهر يناير٢٥-٣شكل 

يمكنك الحصول علي إجمالي المبيعات للشهور األخرى عن طريق تنفيذ نفس .٣

المرة التالية .D10مرة ثم الخلية C10ولكن قم باختيار الخلية الخطوات السابقة

كما في   الطالب"-٢٠١٠"مبيعاتباالنتهاء من الخطوات السابقة سيظهر المصنف .٤

٢٦-٣شكل 

  
بعد حساب إجمالي مبيعات الشهورالمصنف٢٦-٣شكل 

  

ـــة تجميـــع ســـوف نتعـــرض للمزيـــد مـــن الشـــرح عـــن أداة الجمـــع التلقـــائي وكيفي

البيانات والتعامل مع المعادالت والدوال ونسخ المعادالت في الدروس التاليـة 

  من هذا المصنف فال تقلق إذا لم تستطيع تنفيذ الخطوات السابقة بنجاح

اصبحت خاليا إجمالي مبيعات الشهور اآلن جاهزة لربطها في المصنف الجديد 

سنقوم بترتيب كال المصنفين . لتسهيل عمل ذلك ومشاهدة التغيرات التي تطرأ عليها في
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٨٧

داخل الشاشة ليسهل التبديل بينهما ومالحظة التغييرات التى بجانب بعضهما المصنفين 

  تتم.

  بعضهما  بجانبالمصنفين ضعر 

سيظهر مربع "ترتيب الكل" Arrange All"عرض" انقر زر Viewالتبويبمن .١

Arrangeحوارى بعنوان  Windowsالنوافذ""ترتيب  

. ستظهر نقطة سوداء داخل الدائرة للداللة على اختيار هذا "تتالى"Tiledانقر .٢

  األمر.

كل مصنف و بعضهما بجانببترتيب المصنفين Excelسيقوم .انقر .٣

  ).٢٧-٣حسب ما تسمح به مساحة الشاشة. (انظر شكل 

  
  ترتيب المصنفين أفقيا٢٧-٣شكل 

  االرتباط بين المصنفين 

ين مرحلتين األولي نسخ البيانات من األول إلي الحافظة والثانية مصنفملية ربط تتطلب ع

Pasteلصقها في المصنف الثاني باستخدام مربع  Special لصق خاص" وفيما يلي"

نوضح كيف يتم نسخ البيانات ثم لصقها بغرض ربطها بالمصنف األول ثم نقوم باختبار 

  عملية الربط .

  فظةنسخ البيانات إلى الحا

إلى الحافظة تمهيدا الطالب" -م٢٠١٠"مبيعاتالمبيعات من المصنفإجماليلنسخ و 

o b e i k a n d l . c o m



  Excel 2010تيسيـــر

٨٨

  للصقها فى المصنف الجديد اتبع الخطوات التالية : 

لتنشيطه. ستظهر أشرطة الطالب" -م٢٠١٠"مبيعاتانقر أى مكان داخل المصنف .١

  التمرير عند حافة المصنف وبالتالى يمكنك طى المصنف لليمين أو ألعلى.

من شريط التمرير الموجود على الحافة اليسرى، انقر السهم المتجه ألسفل واستمر .٢

  .١٠فى النقر حتى يظهر أمامك السطر رقم 

  الختيارها.B7انقر الخلية .٣

الختيار اليساراضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر فى اتجاه .٤

  الخليتين المجاورتين.

  ارفع إصبعك من على الزر D7إلى B7عند إضاءة الخاليا من .٥

"الحافظة" Clipboardالمجموعة ومن"الصفحة الرئيسية" Homeانقر التبويب .٦

سيتم نسخ محتويات الخاليا الثالث إلى الحافظة. ."نسخ"Copyانقر زر 

  وتالحظ أيضا أن الخاليا محاطة ببرواز يومض.

  يطه.لتنشWorkbook3انقر أى مكان داخل المصنف الجديد .٧

ابتداء من هذه الخلية سنلصق محتويات الحافظة وهى الختيارها.B4انقر الخلية .٨

  المبيعات التى سيتم ربطها مع األرقام المناظرة من المصنف األصلى. إجماليتمثل 

  الجديدالمصنفلصق االرتباط فى 

  فيما يلى خطوات لصق محتويات الحافظة فى المصنف الجديد مع ربطها به   

"الحافظة" Clipboard"الصفحة الرئيسية" ومن المجموعة Homeبويبالتمن .١

  ).٢٨-٣(انظر شكل منسدلةستظهر قائمة "لصق" Pasteافتح قائمة 
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  والمصنفاتالتعامل مع األوراقالفصل الثالث: 

٨٩

  
Pasteقائمة ٢٨-٣شكل 

 Pasteيظهر مربع حوارى بعنوان "لصق خاص" Paste Specialانقر أمر .٢

Special"لصق خاص".  

  ).٢٩-٣(انظر شكل انقر زر .٣

  
  Paste Specialمربع ٢٩-٣كل ش

). ٣٠-٣مثل (شكل B4ستظهر البيانات التى نسختها إلى الحافظة ابتداء من الخلية 

  وفى هذا الشكل تالحظ مايلى : 

 الطالب.-م٢٠١٠مبيعات (أن كلمةxlsx( التى تظهر فى شريط المعادلة توضح أن

داخل الطالب-م٢٠١٠مبيعات هذه الخاليا نتيجة لمعادلة موجودة فى المصنف 

  .Slaesورقة الـ 
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 معناهـا أن هــذه البيانـات مرتبطــة اســم الورقـة عالمـة التعجـب (!) الموجــودة علـى يمـين

  ببيانات مصنف آخر.

  

  البيانات بعد لصقها٣٠-٣شكل 

  اختبار عملية الربط

فى هذا التمرين سنقوم بتغيير البيانات الموجودة فى المصنف األصلى وسنالحظ أثر هذا 

يير على البيانات الموجودة فى المصنف المرتبط به. وقبل أن نقوم بالتمرين نود أن التغ

نوضح أن األرقام التى تنتج من معادلة ال يمكن تغييرها، أما األرقام التى تكوِّن المعادلة 

المبيعات إجمالي فيمكن تعديلها، فمثال فى هذا المثال ال يمكنك تغيير الرقم الذى يمثل 

قم نتيجة معادلة تم حسابها، لكن يمكنك تغيير األرقام التى تكوِّن المعادلة. ألن هذا الر 

مجموع مبيعات األصناف في كل شهر المبيعات هى إجماليتذكر أن معادلة حساب 

  المبيعات نفسها.قيمةولذلك يمكنك فقط تغيير أحد عناصر المعادلة وهى 

مصنف األصلى ومالحظة النتيجة فى المبيعات فى القيمة تابع الخطوات التالية لتغيير 

  المصنف المرتبط: 

  لتنشيطه.  الطالب"-م٢٠١٠"مبيعاتانقر أى مكان فى المصنف األصلى.١

  يناير.شهرمبيعات البرامج الجاهزة لالختيارها. تمثل هذه الخلية B4انقر الخلية .٢

ثم اضغط مفتاح اإلدخال لقبول الرقم.١٤٠٠٠اكتب الرقم .٣

ألن ٤٧٠٠٠فى كال المصنفين وأصبح ٤٠٠٠٠غير الرقم ماذا حدث ؟؟؟ لقد ت

  ).٣١-٣المصاريف زادت (انظر شكل 
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  تغيير بيانات المصنف المرتبط كلما تغيرت بيانات المصنف األصلى٣١-٣شكل 

  المرتبطة وإنهاء البرنامجمصنفات حفظ ال

فظ نها ربط كما هو الحال هنا ننصحك أن تبدأ بحبيعندما ترغب فى حفظ مصنفات 

جراء من شأنه أن يحفظ آخر إلالمصنف األصلى ثم تحفظ المصنف المرتبط به، هذا ا

  تعديالت تمت فى كال المصنفين.

  لحفظ المصنفين اتبع الخطوات التالية : 

انقر أداة حفظ "أدوات الوصول السريع" Quick Access Toolbarمن شريط .١

ألنه هو " xlsx.الطالب-م٢٠١٠مبيعات"المصنف. سيتم حفظالمصنف 

  المصنف النشط.

  لتنشيطه.Workbook3.xlsxانقر عنوان المصنف الجديد .٢

انقر أداة حفظ "أدوات الوصول السريع" Quick Access Toolbarمن شريط .٣

. ألن هذا المصنف جديد ولم نختر له اسما بعد، فسيظهر مربع المصنف 

  الحفظ الذى يظهر عند حفظ المصنف ألول مرة.

. سيحل االسم الجديد Netsales.xlsxلف مختار (مضاء)، اكتب ألن اسم الم.٤

  .Workbook3محل االسم المقترح 

  للموافقة على االسم الجديد سيتم حفظ المصنف باالسم الجديد انقر .٥
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تنسيق األرقام .١

التحكم فى إظهار الورقة.٢

تنسيق النصوص .٣

طباعة ورقة العمل .٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل  

تنسيق ورقة العمل  

وطباعتها  
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والـذى تلقائيـا لألرقـام التـى تكتبهـا فـى ورقـة العمـل، Excelيسمى التنسيق الذى يخصصـه

)، اال أنــه General Number Formatالســابقة تنســيق عــام (الفصــولشــاهدناه فــى

يير هذا التنسيق لكى تظهر األرقام موافقة ألنساق أخرى مثل :بتغيسمح

.مشتملة على الفاصلة العشرية أو رموز النسب المئوية أو عالمات الدوالر

مقربة ألقرب رقم عشرى أو صحيح.

تغيير شكلها لتظهر كأنها تواريخ أو أوقات.

يمكن نسق واحد، كمانشائها لكى تخضع كلها لإويمكن تجهيز ورقة العمل عند بداية 

  تنسيق األرقام بعد بناء ورقة العمل حسب ما يروق لك.

  ""الصفحة الرئيسيةHomeفي التبويب Numberمجموعةتنسيق األرقام باستخدام

التي تحتوي Numberعلي المجموعة "الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبيشتمل 

أن تعرف أن استخدام هذه التنسيقات البد على أزرار تستخدم لتنسيق األرقام.بدورها 

التؤثر بأى حال من األحوال على األرقام نفسها حيث أن الرقم الذى قمت بإدخاله سيظل 

  بنفس قيمته.هذه األزرار نوضحها فيما يلى: Excelمخزن فى 

وظيفتهاأسمها األداة  

Generalنقر السهم المنسدل يظهر قائمة لتختار منها الشكل   عام

ستبدو به تنسيقات األرقام مثًال كعملة أم نسبة الذي 

  مئوية أم تاريخ أو وقت .... الخ .

نقر السهم يظهر قائمة برموز العمالت المتاحة لتختار   عملة

  رمز العملة الذي يناسبك .

  تظهر قيمة الخلية كنسبة مئوية النسبة المئوية 

٩٩٩تستخدم هذه األداة فى األرقام الزائدة عن الفاصلة 

تنسيق األرقـام  ١
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وظيفتهاأسمها األداة  

للفصل بين اآلالف حيث يتم إضافة الفاصلة وخانتين 

عشريتين إلي الرقم.

زيادة المنازل 

  العشرية 

تستخدم هذه األوراق إلضافة أرقام صفرية حيث يمكنك 

ستخدام هذه رؤية عدد من األرقام الغير محدود با

  األداة.

إنقاص المنازل 

  العشرية 

إذا قمت باستخدام أداة "زيادة المنازل العشرية" وتريد 

العملية العكسية "إنقاص المنازل العشرية" انقر هذه 

األداة. إذا كنت تريد رؤية أقل عدد من األرقام على 

بيل المثال يمين العالمة العشرية انقر هذه األداة (على س

  ).٦تكون ٥.٧و٥.٨٦تكون ٥.٦٨٢

  كيفية تنسيق األرقام اتبع اآلتي :للتعرف علي  

أو افتح " إذا لم يكن مفتوحًا أمامك.xlsxالطالب.-م٢٠١٠"مبيعاتالمصنفافتح .١

.١-٤مصنف جديد وأدخل البيانات التالية به كما فى شكل 

  
م"٢٠١٠"مبيعات مصنف١-٤شكل 

.D7إلي B3اختر الخاليا من .٢
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انقر عالمة "الصفحة الرئيسية" Homeداخل التبويب "رقم" Numberمن مجموعة .٣

عالمة عشرية بعد األرقام الصحيحة وعلي يمينها صفرين ألن Excelسيضع 

األرقام كلها صحيحة .

"الصفحة الرئيسية" انقر سهم Home"رقم" داخل التبويب Numberمن مجموعة .٤

لقائمة المنسدلة اختر رمز الجنية المصرى ج.م. رمز العملة، ومن ا

) ستظهر ثالثة أصفار بعد Increase Decimalانقر عالمة زيادة المنازل العشرية (.٥

العالمة العشرية.

ومن القائمة المنسدلة اختر "تنسيق الرقم" Number Formatافتح قائمة .٦

General"أي تنسيق عليها .. تعود األرقام إلي وضعها األول قبل إجراء "عام  

  "تنسيق خاليا"Format Cellsحوارباستخدام مربعاألرقامتنسيق 

في تبويب "الرقم" Numberباإلضافة إلي التنسيقات التي توفرها مجموعة األزرار 

Home"يمكنك استخدام مربع "الصفحة الرئيسية .Format Cells "تنسيق الخاليا"

  فى تنسيق األرقام. 

ة العشرية والفاصلة التى توضع بين األلوف داخل األرقام الكبيرة لتسهيل إلضافة العالم

  اتبع اآلتى :قراءتها 

  إذا لم تكن مختارة .D7الى B3مناختر الخاليا.١

في اقصي اليمين األيسر من مجموعة انقر زر إظهار المربع الحواري الموجود .٢

Number"أو انقر الزر ."الرقمFormat "مجموعة من "تنسيقCells

ومن القائمة المنسدلة اختر األمر "الصفحة الرئيسية" Homeفي تبويب "الخاليا" 

Format Cells "بعنوان يظهر مربع حوارىفي الحالتين "تنسيق الخاليا

Format Cells "٢-٤شكل ("تنسيق الخاليا(.  
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  "تنسيق خاليا"Format Cellsمربع ٢-٤شكل 

"الرقم" Numberتأكد أن التبويب،ى أكثر من تبويبيشتمل المربع الحوارى عل

.هو النشط

  "محاسبة".Accountingاختر"الفئة" Categoryمن خانة .٣

اختر عالمة ثم ٣اكتب الرقم "المنازل العشرية" Decimal Placesمن خانة .٤

فى أعلى "الرمز" Sampleالحظ أن خانة ."الرمز"Symbolم)من خانة -(ج

للطريقة التى ستظهر بها األرقام التى اخترتها فى ورقة رى ُتظهر نموذجاالمربع الحوا

أخرى من قائمة االختيارات لترى كيف ستظهر.العمل. جرب نقر اختيارات

سيختفى   أو اضغط مفتاح االدخال للتأكيد على اختيارك."موافق" OKاختر .٥

يظهر فى ورقة العمل الحظ ورقة العمل..المربع الحوارى وسترجع لورقة العمل

أصفار على يمين العالمة العشرية، ألن األرقام كلها صحيحة، وتظهر الفاصلة بين  

  ٣-٤شكل .أرقام لتسهيل قراءة٣كل 
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  اختيار الفاصلة والعالمة العشرية لتنسيق األرقام ٣-٤شكل 

  إلغاء تنسيق األرقام

ودة للتنسيق التلقائى لألرقام اتبع قررت الرجوع عن التنسيق الذى اخترته لألرقام والعإذا

  اآلتي

أو "العملة" Currencyعبارة أخري مثل (قد تظهر "عام" Generalافتح قائمة .١

Accounting "يعتمد ذلك علي آخر تنسيق اخترته لألرقام"محاسبة(.

."عام"Generalاختر .٢
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  نسيقهاعدة مفاهيم للتحكم فى إظهار األوراق واختيار تالدرسيوضح هذا 

  للورقةاختيار تنسيق جاهز 

على مجموعة من األنساق الجاهزة، والتى يمكنك اختيار أحدها Excelيشتـمل برنامج 

  لورقة العمل أو تعديله ليناسب حاجتك واختيارك.

اتبع موجود لدينا مصنفالختيار أحد األنساق الجاهزة وتطبيقها على الورقة الموجودة ل

  الخطوات التالية :

أن المصنف مازال مفتوحًا أمامك. تأكد.١

الختيارها.اضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر A5انقر الخلية .٢

  .A5وأسفل الخليةيسارفى اتجاه اليسار وألسفل الختيار الخاليا التى تقع إلى 

فى ورقة العمل ارفع إصبعك من على زر A3:E7عندما تضاء جميع الخاليا .٣

الفأرة.

انقر "األنماط" Stylesومن مجموعة "الصفحة الرئيسية"  Homeالتبويبمن.٤

المعارض التي . ستظهر قائمة بكل "تنسيق كجدول"Format As Tableالزر 

منها لجدول بياناتك . شكل الجاهزة التي يمكنك اختيار تحتوي علي األشكال 

  ).٤-٤شكل (
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  أشكال الجداول الجاهزة٤-٤شكل 

ن إشكال الجداول. ستختفي القائمة ويظهر مربع حواري بعنوان انقر أي شكل م.٥

Format As Table"تنسيق كجدول".ال

 Where is theمن المربع الحواري ستجد نطاق الخاليا المحددة ظهر في خانة .٦

data for your table"قم بتنشيط "أين توجد بيانات الجدول الخاص بك؟ .

ن أأي وى الجدول على رؤوس" "يحتMy Table has headersالخيار 

  عمدة الجدول.أبياناتك تحتوي علي عناوين 

أو اضغط مفتاح اإلدخال يغلق المربع الحوارى وترجع إلي ورقة "موافق" OKاختر .٧

انقر فى أى مكان خارج المنطقة المضاءة للتخلص من .العمل بالتنسيق المختار

    ستظهر ورقة العمل بالتنسيق الجديد.اختيارها

  تيار سمة جاهزة اخ

الجاهزة للجداول واستخدام السمات الجديدة المعارضفي ر يتستطيع أيضا أن تغي

Excelالموجودة في  2010 .  
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"السمات" Themesومن مجموعة "تخطيط الصفة" Page Layoutالتبويبمن .١

نوع ولكل ٢٠ستظهر قائمة بكل السمات الممكن اختيارها وهما حوالي انقر زر 

.٥-٤شكل .لوان وأنواع خطوط محددةمنها أ

  

  قائمة السمات ٥-٤شكل 

علــي إظهــار تغييــر شــكل بياناتــك بمجــرد التأشــير Live Previewســتعمل المعاينــة الحيــة 

  فقط علي أي نوع من انواع السمات دون النقر علي هذا النوع .

لمتاحة . من نفس المجموعة تظهر قائمة منسدلة باأللوان ا"اللون" Colorانقر زر .٢

اختر منها اللون الذي يناسبك.

من نفس المجموعة ومن القائمة التي تظهر اختر نوع الخط "الخط" Fontانقر زر .٣

  الذي يناسبك.

  تثبيت األعمدة والصفوف

إذا زادت البيانات الموجودة فى ورقة العمل عن حجم الشاشة، (مثال إذا كان عدد من 

انك تضطر لطى الشاشة يمينا أو يسارا أو ألعلى أو الشهور أو أصناف المبيعات كبيرا)، ف

ألسفل باستخدام أشرطة التمرير لتتمكن من رؤية بقية البيانات التى ال يتيح حجم الشاشة 

o b e i k a n d l . c o m



  Excel 2010تيسيــــر

١٠٢

إظهارها، والشك أن طى عناوين األعمدة والصفوف تبعا لطى الشاشة عملية مزعجة 

لمشكلة بإمكانية تثبيت جزء هذه اExcelبالنسبة لك ألنها ال تعطى داللة لألرقام. يحل 

من ورقة العمل. فمثال يمكنك تثبيت أسماء الشهور أو أصناف المبيعات بحيث تبقى 

"تجميد Freezing Panesظاهرة أمامك أثناء طى الشاشة، تسمى هذه العملية 

  األلواح".

  ) وأصناف المبيعات (العمود األول) اتبع اآلتى:الثانيالصف لتثبيت أسماء الشهور (  

  لتحديد نقطة التثبيت ابتداء من هذه الخلية.B3انقر الخلية .١

انالموجود على يمين نقطة التثبيت والصفAهذه الخطوة معناها أن العمود رقم 

نقطة التثبيت يجب أال تطوى عندما نحتاج لطى الشاشة لليسار أو اللذان تعلوان

  ألسفل.

السهم بجوار انقر ذة" الناف"Windowومن مجموعة "عرض" Viewالتبويبمن .٢

Freezeمن القائمة المنسدلة انقر أمر و ."تجميد األلواح" زر ال

Panes"٦-٤شكل (."تجميد األلواح(

  
Freeze Panesقائمة ٦-٤شكل 

يظهر خط أفقى ليوضح أن الصفوف العليا سيتم تثبيتها، وكذلك خط رأسى ليوضح  

  تها.أن األعمدة الموجودة على اليمين سيتم تثبي

من شريط التمرير الرأسى الموجود على يسار ورقة العمل، انقر السهم المتجه ألسفل .٣

مرتين. تالحظ أن الصفوف التى تعلو الخط األفقى ثابته بينما تطوى الصفوف التى 

.تليه كلما نقرت سهم التمرير

من شريط التمرير األفقى الموجود أسفل ورقة العمل، انقر السهم المتجه لليسار .٤
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مرتين. تالحظ أن األعمدة الموجودة على يمين الخط الرأسى ثابته بينما تطوى 

ورقة العمل بعد ٧-٤شكل يوضح األعمدة التى تليه كلما نقرت سهم التمرير. 

تثبيت عناوين الصفوف واألعمدة والخطوط التي توضح مكان التثبيت .

  
  تثبيت الصفوف واألعمدة ٧-٤شكل 

  عات الشهور أو إجمالي مبيعات صنف معين .وهكذا تستطيع رؤية مبي

  إلغاء تثبيت األعمدة والصفوف

انقر مرة اخري زر إللغاء التثبيت الذى قمت به فى التمرين السابق،   

Unfreezeومن القائمة المختصرة التي تظهر انقر األمر  Panes إلغاء"

Freezeالحظ أن أمر تجميد األلواح" Panes "هذه الحالة قد فى"تجميد األلواح

Unfreezeتبدل إلى  Panes "بمعنى إلغاء التثبيت ليناسب الوضع "إلغاء تجميد األلواح

  الحالى.

  تصغير/تكبير بيانات األوراق

الكبيرة، والتى تشتمل على بيانات كثيرة، يمكنك تغيير حالة إظهار األوراقأيضا فى حالة 

العمل داخل شاشة واحدة بتصغير بحيث تتمكن من رؤية أكبر مساحة من ورقةالورقة
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حجم ورقة العمل، ويمكنك أيضا من تكبير حجم ورقة العمل حسب احتياجك بالنسب 

  : تابع الخطوات التاليةأو بالنسبة التى تحددها أنت.Excelالتى يفترضها 

Zoomمن المجموعة انقر الزر  "عرض" Viewالتبويبمن .١

شكل (انظر "تكبير/تصغير"Zoomوان يظهر مربع حوارى بعن"تكبير/تصغير" 

٨-٤.(

  

  قائمة التحجيم٨-٤شكل 

  %.٧٥% لتصغير حجم ورقة العمل بنسبة ٧٥انقر .٢

ستشتمل على أعمدة وصفوف أكثرسيتغير حجم ورقة العمل على الشاشة،

  لتتمكن من رؤية أكبر مساحة من البيانات.

أكبر وبالتالى سيظهر % تظهر الكتابة بخط ٢٠٠ثم اختر ٢كرر الخطوة رقم .٣

  جزء أقل من ورقة العمل

من %١٠٠انقر زر %، ١٠٠للعودة للوضع التلقائى إلظهار ورقة العمل وهو

  ."تكبير/تصغير"Zoomمجموعة 

% وذلك ٤٠٠% إلي ١٠تكبير أو تصغير محتويات الشاشة بنسبة من يمكن 

اسفل الموجود   باستخدام شريط التكبير والتصغير 

  .  Excelشاشة 
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من األمور التى تزيد ورقة العمل وضوحًا وجماًال استخدام خطوط مختلفة وعمل براويز 

  وخطوط لتوضيح معلومة أو التركيز عليها.

  "الصفحة الرئيسية"Homeالتبويباستخدام 

ـــــبيشـــــتمل ـــــى "الصـــــفحة الرئيســـــية" Homeالتبوي يســـــتخدمها غالبيـــــة علـــــى األدوات الت

"الخــــــط" Fontت امجموعــــــالحيــــــث تشــــــتمل .لتنســــــيق النصــــــوصExcelمســــــتخدمي 

شـكل عظـم أدوات التنسـيق كمـا فـي معلي "األرقام" Numberو "ضبط" Alignmentو

٩-٤.  

  
Homeالتبويبأدوات التنسيق في ٩-٤شكل 

العمــــل لتنســــيق ورقــــة "الصــــفحة الرئيســــية" Homeالتبويــــبالــــدرسسنســــتخدم فــــى هــــذا 

  وتحسين خطوط الكتابة. 

  Sales" . يجــب أن تظهــر ورقــة العمــل xlsxالطالــب.-م٢٠١٠افــتح المصــنف "مبيعــات

  . وإال ادخل البيانات الموضحة بالشكل.١٠-٤شكل كما في 

صوص  تنسيق الن٣
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  ورقة العمل قبل إجراء تنسيقات عليها١٠-٤شكل 

  كتابة عنوان لورقة العمل

  لشركة اتبع اآلتي:لكتابة عنوان لورقة العمل يتضمن اسم ا

انقر ، ثم كما تعلمت مسبقاً   ثالث صفوف فارغة فى بداية المستندقم بإدراج.١

  الختيارها.A1الخلية 

اضغط مفتاح اإلدخال لقبول محتويات ثم ".شركة كمبيوساينساكتب عبارة ".٢

الخلية.

  ستظهر العبارة فى الخلية المختارة..٣

  الختيارها.A2انقر الخلية .٤

  ".م٢٠١٠لمبيعات التقديرية لعام ااكتب عبارة ".٥

يجب أن تظهر ورقة العمل بإتباع الخطوات اضغط مفتاح اإلدخال لقبول ما كتبته..٦

.١١-٤شكل السابقة حتي اآلن كما في 

  
  ورقة العمل بعد إدراج العناوين١١-٤شكل 
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  تكبير خط الكتابة

  A1" الموجودة فى الخلية شركة كمبيوساينسلتكبير كلمة "

داخــل "الصــفحة الرئيســية" Homeالتبويــبالختيارهــا.يظهر فــى A1خليــة انقــر ال.١

ـــات الخليـــة ومقـــاس الخـــط. "اســـم الخـــط"Fontمجموعـــة  المختـــار لكتابـــة محتوي

للبيانــــات الحرفيــــة التــــى ةنقطــــ١١والمقــــاس  ArialالخــــطExcelوعــــادة يختــــار 

سيتضـح تكتب فى ورقة العمل لكنه يسمح لك بتغيير كل منهما حسب رغبتك كمـا

  .مما يلى

انقر السهم المتجه ألسفل والموجود على يمين حجـم الخط.تظهـر قائمـة بمقاسـات .٢

  ).١٢-٤شكل الخطوط المتاحة (انظر 

  

  قائمة مقاسات الخطوط١٢-٤شكل 

بمجرد التأشير علي أحجام الخطوط من القائمة سيظهر خط كتابـة الـنص المختـار 

  مًال بمفهوم المعاينة الحية .موافقًا للحجم الذي تشير إليه بالفأرة ع

ســيتغير حجــم الخــط بمجــرد نقطــة.١٤إلــى ١١لزيــادة مقــاس الخــط مــن ١٤انقـر .٣

  .نقر الرقم الجديد ليوافق الحجم الذى اخترته
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  وفنط مختلفالكتابة بالخط األسود 

  اتبع اآلتى :وفنط أندلس أسود (خط ثقيل)   العناوينلكى تجعل خط 

  مختارة.A1تأكد أن الخلية .١

"الصــفحة الرئيســية" Homeالتبويــبالموجــودة فــى "الخــط" Fontمــن مجموعــة .٢

.سيتغير الخط أداة التسويدنقربمجرد.انقر أداة التسويد 

انقر السهم الموجود علي يمين اسم الخط ومن القائمة التي تظهر اختر اسم الخـط .٣

Andalus .  

  رسم خط مزدوج

  خطوات وضع خط مزدوج تحت خاليا المجموع الكلى :فيما يلى 

  .E11إلى B11من اختر الخاليا الواقعة في المدي .١

انقــــر "الصــــفحة الرئيســــية" Homeداخــــل التبويــــب "الخــــط" Fontمــــن مجموعــــة .٢

تظهـــر قائمـــة   Bottom Borderالســـهم المنســـدل الموجـــود أمـــام زر 

تشتمل علي الحدود وخيارات رسمها .

 Bottom Doubleالتــي ظهــرت اختــر النــوع "حــدود" Bordersمــن قائمــة .٣

Border. ١٣-٤شكل (انظر(.
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  Bordersالقائمة١٣-٤شكل 

  . انقر أي مكان آخر داخل ورقة العمل لكى ترى الخط المزدوج الجديد.٤

  توسيط الكتابة داخل الخاليا 

ان "شـــــركة  كمـــــا الحظـــــت أن العنـــــاوين يـــــتم تنســـــيقها فـــــى يمـــــين الخاليـــــا. لتوســـــيط العنـــــو 

  تابع معنا الخطوات التالية.المنتصفكمبيوساينس" في 

.A1 :E1اختر الخاليا الواقعة في المدي من .١

"ضــبط" Alignmentومــن المجموعــة "الصــفحة الرئيســية" Homeالتبويــبمــن .٢

تلقائيـــاً Excelســـيقوم "دمـــج وتوســـيط" Merge & Centerانقـــر أداة 

  .بتوسيط محتويات الخلية المختارة

. انقر فى أي مكان داخل ورقة العمل لكى ترى البيانات بعد توسيطها.٣
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  العنوان الموجود في الصف الثاني.بنفس الطريقة وسط .٤

  نسخ التنسيق

(مــن حيــث التوســيط وحجــم الخــط) إلــى وشــركة كمبيوســاينسلنســخ تنســيق الصــف األول 

  طوات التالية" تابع معنا الخم٢٠١٠المبيعات التقديرية لعام الصف الثانى "

شــــركة  أى قــــم بتحديــــد "A1:E1المطلــــوب نســــخ تنســــيقها وهــــى هنــــا الخاليــــا حــــدد .١

  ".كمبيوساينس

يظهــر بـــروزا مــنقط حــول هـــذه انقــر أداة "الحافظـــة" Clipboardمــن مجموعــة .٢

الخاليا المدمجة

التنســـيق " يـــتم نســـخ م٢٠١٠المبيعـــات التقديريـــة لعـــام "A2:E2اختـــر الخاليـــا ممـــن .٣

A2:E2توسيط العنوان عبر الخاليا وبالتالي يتم

.١٤-٤شكل يجب أن تظهر ورقة العمل بإتباع الخطوات السابقة مثل .٤

  
  المستند بعد االنتهاء من تنسيقه  ١٤-٤شكل 
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العديد من المفاهيم الجديدة قدم أيضًا مفاهيمًا جديدة لطباعة Excelكما قدم 

الذي Page Layout Viewة المستندات ومنها مفهوم طريقة عرض تخطيط الصفح

يسهل عليك التعامل مع رأس وتذييل صفحات مستندك بدون استخدام أوامر وقوائم 

ميزة طباعة صفحات فردية وصفحات Excel 2010ومربعات حوارية مرهقة، كما دعم 

زوجية منفصلة التنسيق، وميزة استخدام رأس صفحة أولي مختلف عن باقي النص. 

  م األلوان والصور في رأس وتذييل الصفحات .ضافة إلي استخدااإلب

  (طباعة سريعة)طباعة ورقة العمل بدون إعداد

ورقة العمل يمكن أن تشتمل على أكثر من صفحة ولذلك يمكن اعتبارها مستند قائم 

، أو المختارة "بذاته. لطباعة ورقة العمل كما هى حسب المواصفات التى يحددها "اكسل

  إلعداد صفحة الطباعة.

  ابع الخطوات التالية :ت

  المطلوب طباعته مازال مفتوحًا .المصنفتأكد أن .١

اختر ومن نافذة معاينة الكواليس التى تظهر "ملف" Fileالتبويبانقر .٢

اختيار بمجرد " "طباعة  Printظهر انقرتى تالنافذة المن "طباعة"، Printاألمر 

د جارية وتتيح لك الرجوع عن ستظهر رسالة لتعلمك أن طباعة المستنالطباعةأمر

من داخل عملية الطباعة. إذا قررت الرجوع عن عملية الطباعة انقر زر

).١٥-٤شكل المربع الحوارى (انظر 

  
  رسالة طباعة الورقة١٥-٤شكل 

طباعة ورقة العمل  .٤
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إذا كان المستند صغيرا فان رسالة الطباعة ستظهر لمدة قصيرة جدا ثم تختفى 

دأ الطابعة فى طباعة المستند، أما فى حالة المستندات الكبيرة بمجرد أن تب

  فان الرسالة تبقى على الشاشة لمدة أطول. 

  الطباعةالتحكم في خيارات
نافذة للتحكم في المزيد من خيارات الطباعة يمكنك االستعانة بالخيارات الموجودة في

Backstage "أمر التي تظهر بمجرد اختيار "معاينة الكواليسPrint "من "طباعة

  .١٦-٤كما في الشكل "ملف"Fileالتبويب

  
  Printالمربع الحواري ١٦-٤شكل 

بطباعة المستند كله بالكامل ويتم اختيار الطابعة االفتراضية Excelكوضع افتراضي يقوم 

ولكنك تستطيع تحديد عدد معين من الصفحات أو مدي معينًا داخل الورقة أو اختيار 

أخري. طابعة 

 يمكنك تحديد عدد النسخ التي تريد طباعتها من الخانةCopies"عدد النسخ".

 في حالة طباعة اكثر من نسخة يمكنك تنشيط خانة االختيارCollate "تجميع"

أما إذا عطلت 1,2,3,1,2,3,1,2,3بطباعة النسخ بترتيب الصفحات Excelوسيقوم 

وهكذا .1,1,1,2,2,2,3,3,3بترتيب الصفحاتExcelهذا الخيار فسيقوم 
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 الخيارمن خاللPrint what :تستطيع تحديد واحدة من ثالث خيارات االتية

 االختيارprint Active Sheet(s) "الخيار و: وه"طباعة أوراق نشطة

االفتراضي والذي يمكنك من طباعة ورقة عمل النشطة أو المحددة فقط .

 االختيارEntire WorkbookPrint: عند تحديد هذا الخيار يقومExcel

بطباعة كل األوراق الموجودة في المصنف .

 االختيارSelectionPrint"في حالة رغبتك في طباعة :"طباعة االختيار

األجزاء المحددة فقط من ورقة العمل.

:هذه القائمة فى أسفلها على الخيارتشتملكما 

Ignore Print Areasلتجاهل مساحات الطباعة اعة""تجاهل مساحات الطب :

المحددة وطباعة المصنف كله .

 انقر القائمة المنسدلة اسفلPrinter "قائمة تشتمل على أنواع تظهر"الطابعة

وتظهر الطابعة الحالية تحت Windowsالطابعات الموجودة والمعرفة لنظام 

بين ريدها منإذا كان عندك أكثر من طابعة اختر الطابعة التى ت. الشريط المضاء

.أسماء الطابعات المعروضة 

 بعد االنتهاء من تحديد خياراتك انقرPrint"طباعة".

  معاينة المستند على الشاشة قبل طباعته

اجراء وبالتاليمشاهدة ورقة العمل على الشاشة قبل طباعتها، Excelيتيح لك 

  صفحة.التعديالت التى تراها ضرورية مثل تغيير عرض األعمدة وهوامش ال

  ورقة العمل على الشاشة لمشاهدة الشكل الذى ستطبع به اتبع اآلتى :إلظهار

 Printاختر األمرومن نافذة معاينة الكواليس "ملف" Fileالتبويبانقر .١

."طباعة"
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راجع الشكل "معاينة الكواليس" Backstageنافذة للمستند في تلقائية تظهر معاينة .٢

:يمكنكحيث .١٦-٤

انقر لهوامش إظهار اShow Margins عرض الهوامش" الذى يظهر أسفل"

لوح المعاينة حيث تظهر عالمات تسهل لك التحكم بالهوامش عن طريق سحب 

  الخطوط الدالة على الهامش يميناً ويساراً لتكبيرها وتصغيرها.

 الصفحة السابقة أو التالية في حالة اشتمال الورقة علي أكثر من االنتقال إلى

انقر رقم الصفحة المطلوب معاينتها من األرقام التى تظهر أسفل لوح صفحة 

  المعاينة.

طريق نقر زريمكنك تكبير محتويات الشاشة لرؤية بياناتها عنZoom الموجود

أسفل يمين الصفحة 

 طباعتها إذا شئت بنقر زرPrint .

Pageاستخدام طريقة العرض  Layout "تخطيط الصفحة"  

ديل بين طرق عرض المستند المختلفة عن طريق استخدام أزرار تستطيع التب  

في التبويب Workbook Viewsالتبديل بين طرق العرض الموجودة في المجموعة 

View أو نقر أزرار تبديل طريقة العرض الموجودة في أسفل يمين نافذة البرنامج. (انظر

  )١٧-٤شكل 

  
  ختلفةأزرار التبديل بين طرق العرض الم١٧-٤شكل 

  تابع الخطوات اآلتية :

والــذى يظهــر أمامــك كمــا فــى شــكل "xlsx.م٢٠١٠افــتح المســتند "مبيعــات الطالــب .١

١٨-٤.
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م"٢٠١٠المستند "مبيعات الطالب ١٨-٤شكل 

"طـــرق عـــرض Workbook Viewsومـــن مجموعـــة "عـــرض" Viewمـــن التبويـــب .٢

Page Layoutأو انقـر زر"تخطيط الصـفحة" Page Layoutانقر زر المصنفات"

مـــن شــريط المعلومــات الـــذي يظهــر أســفل نافـــذة البرنــامج . يظهـــر "تخطــيط الصــفحة"

. ١٩-٤شـكلكمـا فـي "تخطـيط الصـفحة"  Page Layoutالمستند في طريقة عرض 

علي الطابعة.به د علي الشاشة بالشكل الذي سيطبع وفي هذه الطريقة يظهر المستن

  
  ته في طريقة عرض تخطيط الصفحةالمستند عند فتحه ومعاين١٩-٤شكل 
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لكي تحصل علي الشكل السابق الذي يعرض أكثر من صفحة في المستند 

للتعرف علي المناطق المختلفة في الصفحة قد تحتاج إلي تصغير محتويات الورقة 

عن طريق شريط التكبير/التصغير الموجود في شريط المعلومات 

  

القيام بكل المهام المختلفة علي يمكنك كما تالحظ في طريقة العرض تخطيط الصفحة 

  الخاليا من تعديل وحذف وكتابة معادالت .....الخ.

  ضبط اتجاه الطباعة  

أو الطباعة Portraitيمكنك تحديد اتجاه الطباعة لمستندك سواء الطباعة العمودية 

 Pageمجموعة من "اتجاه"Orientationانقر الزر Landscapeاالفقية 

Setup "التبويب داخل "إعداد الصفحةPage Layout "ومن "تخطيط الصفحة

  )٢٠-٤شكل القائمة التي ستظهر اختر اتجاه الطباعة التي تريده . (انظر 

  
  اختيار اتجاه الطباعة٢٠-٤شكل 

  ضبط مقاس صفحة الطباعة 

ة من قائمة األحجام القياسية الموجودة في يمكنك اآلن اختيار حجم أو مقاس ورقة الطباع

Excel لالختيار من هذه القائمة ، انقر الزرSize "من التبويب "حجمPage Layout

ثم اختر حجم الورقة التي تريد الطباعة عليها من القائمة المنسدلة . "تخطيط الصفحة" 

  )٢١-٤شكل (انظر 
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  قائمة حجم ورقة الطباعة   ٢١-٤شكل 

"المزيد من حجم More Page Sizeيعجبك أحد األحجام المعروضة انقر أمر إذا لم 

  ."إعداد الصفحة"Page Setupثم قم بتحديد من مربع الورقة" 

  خطوط الشبكيةطباعة 

الخطوط الشبكية هى الخطوط العرضية والطولية التى تقسم المستند إلي خاليا. تسمى 

  . "خطوط الشبكية"Gridlinesهذه الخطوط 

"تخطيط Page Layoutالتبويب من . المستند المطبوع فيالخطوط الشبكية طباعةل

Printنشط الخيار "خيارات الورقة" Sheet Optionsومن المجموعة الصفحة"

."خطوط الشبكية"Gridlinesللجزء "طباعة" 

  تغيير الهوامش

طبوعة، سواء من المقصود بالهوامش الفراغ الذى يظهر بين حافة الورقة والمنطقة الم

ويمكن تغيير هوامش الصفحة من اليمين أو  اليسار أو من بداية الورقة أو نهايتها.

) وذلك بكتابة الرقم المناسب أمام الهامش وأسفلوأعلىالجهات األربع (يمين ويسار 

  اتبع اآلتي:المطلوب.
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"إعداد الصفحة" Page Setupمن مجموعة "هوامش"Marginsانقر الزر .١

ستظهر قائمة بمجموعة من . "تخطيط الصفحة"Page Layoutالتبويب في

  )٢٢-٤شكل الهوامش التي يمكن االختيار منها وتطبيقها علي الصفحة . (انظر 

  
  Page Layoutاختيار الهوامش من التبويب ٢٢-٤شكل 

اختر الوضع الذي يناسبك ..٢

Close Print Preview "الق نافذة المعاينة .إلغ"إغالق نافذة معاينة الطباعة  

  إضافة الرأس والتذييل 

  أمامك اتبع اآلتي :التيلورقة العملإلضافة رأس   

Headerانقـــر زر "نـــص" Textمـــن مجموعـــة "إدراج" Insertنشـــط التبويـــب .١

&Footer "صـغير تظهـر نقطـة االدراج أعلـي المسـتند داخـل مربـع "رأس & تذييل

حظ وجـــود مـــربعين آخـــرين احـــدهما كمـــا ســـتال  فـــي منتصـــف منطقـــة رأس الصـــفحة 

لمقطع رأس الصفحة جهة اليمين واآلخـر لمقطـع رأس الصـفحة جهـة اليسـار أي انـه 

يمكنــك تقســيم رأس الصــفحة لــثالث أمــاكن يمكنــك الكتابــة فيهــا وإدراج االشــكال 

)٢٣-٤شكل والصور. (

  
  إدراج نص في منطقة رأس الصفحة   ٢٣-٤شكل 
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Header/Footer Toolsريط وهـو التبويـب تالحظ ظهور تبويـب جديـد فـي الشـ

فـــي تســـتخدموهـــو يحتـــوي علـــي العديـــد مـــن األزرار التـــي "أدوات الرأس/التـــذييل" 

  ٢٤-٤شكل انظر تنسيق الصفحة للطباعة.

  
  Header/Footer Toolsالتبويب ٢٤-٤شكل 

 Header/Footer Toolsحيـــث تظهـــر"التصـــميم" Designمـــن التبويـــب.٢

انقر "الرأس/ولتذييل" Header & Footerومن مجموعة يل" "أدوات الرأس/التذي

. سـتظهر قائمـة تشـتمل علـي العبـارات "الـرأس" Headerالسهم المنسـدل للـزر

)٢٥-٤شكل الجاهزة لالختيار منها .(انظر 

  
  الختيار عبارات جاهزة Headerقائمة ٢٥-٤شكل 

قـة رأس الصـفحة فـي أي يمكنك اختيار أحد العبارات الجاهزة لكي تعرضها في منط

ــــارات مــــن القائمــــة المنســــدلة  ــــار هــــذه العب مقطــــع مــــن المقــــاطع الثالثــــة ويــــتم اختي

Header "أو "الرأسFooter "١٦وتشـمل كـل قائمـة مـنهم علـي تقريبـاً "التـذييل
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نــوع مــن العبــارات الجــاهزة مثــل تــرقيم الصــفحات وبيانــات عــن النظــام  ، اســمك ، 

اسم ورقة العمل ... الخ .

قر الزر مرة أخري للخروج من القائمة .ان.٣

يمكنــك ايضــاً اختيــار أحــد العناصــر الجــاهزة كالتــاريخ أو الوقــت أو عــدد الصــفحات .٤

"عناصـــر الـــرأس Header & Footer elements...الـــخ مـــن المجموعـــة 

. انظـر "أدوات الرأس/التـذييل"Header/Footer Toolsمـن التبويـب والتـذييل" 

.٢٦-٤شكل 

  
  اختيار عناصر جاهزة إلدراجها في رأس/تذييل الصفحة٢٦-٤شكل 

"التـــاريخ Current Date"الوقـــت الحـــالي" ثـــم انقـــر Current Timeانقـــر .٥

بتحديث الوقت أو التاريخ ويظهر التاريخ أو الوقت الحالي Excelالحالي" سيقوم 

فــي الطباعــة مســتخدماً طبعــاً اإلعــدادات المســتخدمة للتــاريخ والوقــت علــي جهــازك 

التـاريخ أن للداللة علـي .سيظهر في منطقة الرأس/التذييل العبارة 

.هنا ً سيظهران معاوالوقت 

اضغط مفتاح اإلدخال تنتقل إلي السطر التالي في منطقة كتابة رأس المستند.٦

تكون أدرجت رأسًا للمستند علي سطرين ااكتب عبارة "اإلدارة المالية" بهذ.٧

ختياره .انقر الجزء األيسر من الرأس ال.٨

انقر زر "عناصر الرأس والتذييل" Header & Footer Elementsمن مجموعة .٩

Number of Pages"ســـيظهر كـــود يـــدل علـــي أن عـــدد "عـــدد الصـــفحات

الصفحات سيظهر هنا.

بنفس الطريقة يمكنك اختيار الجزء األيمن من الرأس ..١٠

  إضافة تذييل لورقة العمل

  ن رقم الصفحة وسط السطر أتبع اآلتي :إلضافة تذييل لورقة العمل عبارة ع
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 Go Toانقر زر "تصميم" Designداخل التبويب "تنقل" Navigationمن مجموعة .١

Footer"تنتقل إلي تذييل الصفحة ."االنتقال إلى التذييل .  

انقر "عناصر الرأس والتذييل" Header & Footer Elementsمن مجموعة.٢

  ."رقم الصفحة"Page Numberزر
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أساسيات الدوال.١

كتابة المعادالت.٢

استخدام الدوال.٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخامسالفصل  

استخدام المعادالت  

والدوال
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على معادالت جاهزة تسمى كل منها دالة. تقوم كل دالة مقام معادلة Excelيشتمل 

جاهزة وظيفتها إجراء عملية حسابية أو منطقية أو رياضية أو مالية أو إحصائية ... الخ على 

  ، استخدام الدوال يوفر وقتك ويعطيك نتائج دقيقة.العملورقة مجموعة خاليا داخل 

  هى الدالة ؟ما

الدالة عبارة عن معادلة مجهزة مسبقا بواسطة الشركة المنتجة للبرنامج، لكل دالة اسم 

ووسيطات (معطيات). االسم يميزها عن غيرها من الدوال الموجودة بالبرنامج، والوسيطات 

  ه الدالة للحصول على النتائج المطلوبة منها.) هى التى توجArguments(تسمى 

تسهل الدوال أداء كثير من العمليات الحسابية والرياضية واإلحصائية والمالية والمنطقية 

  باإلضافة إلى معالجة الوقت والتاريخ وقواعد البيانات ودوال أخرى متنوعة.

دة بين وضع عايجب أن يسبق اسم الدالة عالمة = وأن يتبعها وسيطات أو معطيات ت

  .قوسين

  الشكل العام للدوال 

  الشكل العام اآلتى :Excelتأخذ دوال 

  (الوسيطات) اسم الدالة= 

=Function Name(Arguments)

  وهو كما ترى شكل بسيط حيث :

  توجه البرنامج إلى أن المدخالت معادلة أو دالة  =

اسم الدالة

Function
Name

  إليجاد المجموعSUMال هى الدالة المطلوب إجراؤها ، مث

الوسيطات

Arguments

هى المعامالت أو المعطيات التى تستخدم مع الدالة والتى توجهها 

للحصول على النتائج المرجوة، والبد أن توضع بين هذين القوسين 

.()  

أساسيات الدوال١
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  مثال 
=SUM(A10:A20)  

والدالة على أن المدخالت دالة أو معادلة،Excelهذا المثال يبدأ بعالمة = ليتعرف 

وع، ووسيطات الدالة أو معطياتها مبمعنى أوجد مجSUMالمطلوبة هنا هى 

)arguments هى (A10:A20 ومعناها الخاليا الواقعة فى المدى منA10 إلىA20.  

  
  ممنوع ترك فراغات فى الدوال والمعادالت التى تشتمل عليها.

Oneل على وسيطة واحدة (تشتمل الدالة الموضحة بهذا المثا   Argument (

وسيطات كما إلدخالفى حين أن بعض الدوال تتطلب أكثر من وسيطة، وبعضها اليحتاج 

  الدرس والدرس الذي يليهستعرف فى هذا 

تظهر نتيجة الدالة فى الخلية أما المعادلة نفسها فإنها تظهر فى شريط الصيغ شأنها شأن 

  .المعادالت األخرى

  )Sumتالية تستخدم أكثر من وسيطة مع دالة الجمع (األمثلة ال

=Sum(F6:F9,G2,H6:H9)
=Sum(F6:F9,H3*5)
=Sum(F6:F9, Sheet2!E3:E10)

 وسيطات وهي المدي ٣المعادلة األولي اشتملت عليF6:F9 والخلية ،G2 ،

وهي تعني ايجاد ناتج جمع هذه الوسيطات الثالث. H6:H9والمدى 

 ان هما المدي تتطلب استخدامنا وسيطفي المعادلة الثانيةF6:F9 والخليةH3

.5مضروبة في الرقم 

 والمعادلة الثالثة اشتملت علي وسيطين األولي المديF6:F9 والثانية المدي

E3:E10 من الورقة المسماةSheet2. داخل نفس المصنف

 يشتملExcelة:دالة يمكن تقسيمها إلى المجموعات التالي٤٠٠على أكثر من  

 دوال إحصائيةStatistical  

 دوال البحثLookup & Reference  
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 دوال منطقيةLogical  

 دوال التاريخ والوقتDate & Time  

 دوال معلوماتInformation  

 دوال رياضيةMath & Trig  

 دوال ماليةFinancial  

 دوال قواعد البياناتDatabase  

 دوال نصيةText  

 دوال هندسيةEngineering  

داخل المجموعة "الصيغ" Formulasالمجموعات موجودة بالتبويب جميع هذه

Function Library "حيث يوفر لك هذا التبويب العديد من "مكتبة الدوال

والجمع التلقائي Function Wizardاإلمكانيات منها استخدام معالج الدوال 

AutoSumفكما تري في ... الخ ، والعديد من الوظائف التي ستتعرف عليها فيما بعد.

من المجموعة "المزيد من الداالت" More Functionsعندما تنقر الزر ١-٥شكل 

Function Library "داخل التبويب "مكتبة الداالتFormulas "ستظهر "صيغ

قائمة بأربعة مجموعات إضافية من الدوال تختار منها ما تشاء فقد صمم هذا الشريط لكي 

  لصحيحة التي تساعدك علي أداء العملية الحسابية المطلوبة .يساعدك في اختيار الدالة ا

  
  قائمة مجموعات الدوال التي يمكنك استخدامها١-٥شكل 

وعندما تشير بالفأرة علي أي مجموعة تظهر قائمة بالدوال الموجودة في هذه المجموعة 

الدالة كما وعند التأشير بالفأرة علي أي دالة في هذه المجموعة يظهر وصف لوظيفة هذه 
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  ٢-٥شكل في 

  
  وصف عمل الدالة بمجرد التأشير عليها٢-٥شكل 

  تسهيل كتابة الدوال 

ميزة جديدة وهي ميزة االكمال التلقائي للدوال فأنت غير Excel 2010لقد أضاف 

مطالب بحفظ النص أو الشكل الكامل للدالة ولكن بمجرد كتابة الحرف األول من اسم 

سماء الدوال التي أبعرض قائمة بكل Excelفي أي خلية سيقوم الدالة بجوار عالمة =

ستظهر قائمة بجميع الدوال التي a=انقر خلية الختيارها ثم اكتب .تبدأ بهذا الحرف

  )٣-٥شكل .(انظر تبدأ بهذا االسم

  
  Aقائمة الدوال التي تبدأ بحرف ٣-٥شكل 

وهو الحرف Vاكتب الحرف "المتوسط"Averageإذا اردت مثُال استخدام الدالة 

ستتقلص القائمة السابقة لتظهر الدوال التي تبدأ بهذين الحرفين فقط كما Aالتالي لحرف 
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  ٤-٥شكل في ال

  
  قائمة الدوال التي تبدأ بالحروف المطلوبة ٤-٥شكل 

ـــة التـــي تريـــدها دون الحاجـــة إلـــي حفـــظ الهجـــاء  وهكـــذا تســـتطيع تحديـــد وكتابـــة اســـم الدال

التـي تظهـر بجـوار ) Tool Tip(م هذه الدالة ، كمـا ستسـاعدك الرسـالة العائمـة الكامل الس

  أي دالة لتوضح الوظيفة الخاصة بهذه الدالة في اختيار الدالة الصحيحة التي تفيدك.اسم

  إليجاد الدوال  Insert Functionاستخدام المربع الحواري

  بواحدة من ثالث طرق. ج دالة" "إدرا Insert Functionيمكنك إظهار المربع الحواري 

 عنـــدما تفـــتح قائمـــة أي مجموعـــة دوال مـــن تلـــك الموجـــودة فـــي قســـمFunction 

Library "سـتجد فـي نهايـة أسـماء الـدوال أمـر "مكتبـة الـداالتInsert Function

Insert Function، اختيــار هـــذا األمــر يتســـبب فــي فــتح مربـــع حــوار "إدراج دالــة"

  ."إدراج دالة"

 نقر الزر عن طريقInsert Function"من المجموعـة "إدراج دالةFunction 

Library "داخل التبويب "مكتبة الداالتFormulas."صيغ"

 الموجودة في شريط الصيغ .نقر الزر

شــكل (."إدراج دالــة"Insert Functionســيظهر المربــع الحــواري فــي كــل األحــوال    

٥-٥(  
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  Insert Functionالمربع الحواري ٥-٥شكل 

فـي المربـع الحـواري "تحديد دالة" Select Functionبمجرد اختيار أي دالة من الخانة 

وعـــدد الوســـيطات المحـــددة لهـــذه الدالـــة الشـــكل العـــام للدالـــةســـيظهر اســـفل هـــذه الخانـــة 

إذا أردت المزيد مـن المعلومـات عـن هـذه الدالـة . لوظيفة هذه الدالة شرحوكذلك سيظهر 

  لمعرفة المزيد."تعليمات حول هذه الدالة" Help on this functionتباط انقر االر 

  الحصول علي تعليمات المساعدة عن الدوال

  وهي:Excelهناك ثالث طرق للحصول علي تعليمات المساعدة عن دوال 

 استخدام تلميحات المساعدة في الخالياToolTip.

 استخدام المربع الحواريFunction Arguments" "وسيطات الخاليا

 استخدام تعليمات المساعدة الخاصة ببرنامجExcel والتي سبق أن شرحناها في

 Functionولكنـــك ســـتجد أن اســـتخدام المربـــع الحـــواري .األولالمصـــنف

Arguments"هــو أحســن الطــرق للحصــول علــي تعليمــات "وســيطات الخاليــا

  .المساعدة عن دالة معينة

  In-Cell ToolTipsالمساعدة في الخالياأوالً : استخدام تلميحات 

فـــي أي خليـــة بمجـــرد أن تكتـــب عالمـــة = واســـم الدالـــة التـــي تريـــدها متبوعـــاً بقـــوس مفتـــوح 

تلميحة مسـاعدة بالوسـيطات الخاصـة بهـذه الدالـة وترتيـب هـذه الوسـيطات Excelسيظهر 
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المكتوبـة Optionalت االختيارية ذالتي يجب إدخالها والوسيطااالجباريةوأي الوسيطات 

  ٦-٥شكل . Comma" ,ويفصل بين هذه الوسيطات عالمة "[ ]بين القوسين 

  
  عن الدالة المكتوية في الخليةToolTipتلميحات المساعدة ٦-٥شكل 

  "وسيطات الدالة"Function Argumentsثانياً : استخدام المربع الحواري

(راجع "إدراج دالة" Insert Functionبمجرد اختيارك أي دالة من المربع الحواري 

 Functionسيظهر المربع الحواري "موافق" OKالزر علي) والنقر٥-٥شكل 

Arguments"٧-٥شكل . ("وسيطات الدالة(  

  
  Function Argumentsالمربع الحواري ٧-٥شكل 

  
داخل أي خلية تحتوي علي دالة إلظهار Ctrl+Aيمكن ضغط مفتاحي 

  ."وسيطات الدالة"Function Argumentsبع الحواري المر 

  وعن هذا المربع الحواري نوضح ما يلي :

لوظيفة الدالة المحددة يشتمل المربع علي شرح

عــن هــذه شــرحســفل المربــع الحــواري ل للخانــة الخاصــة بــأي وســيطة يظهــر أعنــدما تنتقــ

الوسيطة 
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خاليـا إذا أردت إدخـال عنـوان هـذه يوجد بجوار خانـة كـل وسـيطة زر اختيـار الخليـة / ال

الخلية /الخاليا كوسيطة للدالة .

 العملية الحسابية الموجودة في خانة هذه الوسيطة . نتيجةكل وسيطة   علي يمينيظهر

 الوسيطات التي يظهر اسمها بخط اسود غامق في المربع الحواري هـي الوسـيطات التـي

ذا لم تقم بإدخال هذه الوسيطات يجب إدخالها ولن تعطي الدالة نتائج صحيحة إ

 أما الوسيطات التي يظهر اسمها بخط عادي فهي وسيطات اختياريه يمكنك إدخالها أو

التغاضي عنها .

 بمجرد إدخال قيم الوسيطات االساسية ستظهر نتيجة مبدئية لناتج الدالة

AutoSumالجمع التلقائي دالةاستخدام

ولـذلك تـم وضـع ()Sumي االستخدام هي دالـة الجمـع لعل من أهم وأكثر الدوال شيوعًا ف

لكــــي تــــتمكن مــــن جمــــع قــــيم "صــــيغ" Formulasزر لتأديـــة وظيفــــة الجمــــع فــــي التبويــــب 

مجموعة من الخاليا بنقرة واحدة من زر الفأرة . أو يمكنك استخدام القائمة المنسدلة لهـذا 

  )٨-٥شكل . (في هذه القائمة االحصائية اآلخري الزر واختيار أي من الدوال

  
  AutoSumقائمة الزر ٨-٥شكل 

  لتجميع مبيعات شهر يناير في المثال الذي بين أيدينا أتبع اآلتي :

" إذا لــم يكــن مفتوحــًا، أمــا إذا لــم xlsxالطالــب.-م٢٠١٠افــتح المصــنف "مبيعــات.١

-٥يكن المصنف موجوداً عندك فيجب إدخال بيانات مصنف جديد كما فى الشكل 

٩.
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م٢٠١٠نف مبيعات مص٩-٥شكل 

إذا ظهــرت إجماليــات مبيعــات الشــهور فــي الصــف العاشــر احــذف المعــادالت لمتابعــة 

  الشرح التالي .

الختيارها .B10انقر الخلية .٢

Formulasداخــل التبويــب "مكتبــة الــداالت" Function Libraryمــن مجموعــة .٣

ة بجمــع القــيم الموجــودExcelيقــوم .انقــر زر الجمــع التلقــائي "صــيغ" 

في هذه الخلية ويكتب )Sum، فيكتب الدالة Excelأعلي هذه الخلية تبعًا لتخمين 

انـك تريـد Excelيفهـم .عنوان النطاق الذي سيقوم بجمعه ويظهر حوله بـرواز يـومض

ألن البيانــات الرقميــة Bتجميــع الخاليــا التــي تعلــو الخليــة الحاليــة وهــي خاليــا العمــود 

بتجميـع الخاليـا الموجـودة يمـين أو يسـار Excelقـوم يمكـن أن ي. تعلو هـذه الخليـة 

هذه الخلية تبعًا لتخمينه هو وعليك التأكد مـن أن هـذا النطـاق هـو الـذي تريـد تجميـع 

  ١٠-٥شكل انظر .خالياه ، ثم اضغط مفتاح االدخال لقبول النتيجة

  
  Excelالنطاق الذي سيجمعه ١٠-٥شكل 

  ع اآلتي :ولتجميع مبيعات الطابعات (الصفوف) اتب
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  الختيارها .E6انقر الخلية .١

واستمر ضاغطًا أثناء ضغط عالمة = .Altاضغط مفتاح .٢

تحصل علي نتيجة تجميع الصف الثالث بنفس الطريقـة التـي حصـلت عليهـا عنـد نقـر .٣

أداة الجمع التلقائي .

  اضغط مفتاح االدخال لقبول النتيجة ..٤

  نسخ المعادلة

الثالث لكى يتم جمع الصف الرابع والخامس الصفلنسخ المعادلة التى جمعت مبيعات

  بنفس الطريقة اتبع اآلتي : 

  الختيارها إذا لم تكن مختارة.E6انقر الخلية .١

انقل مؤشر الفأرة إلى الركن اليسار السفلى من المستطيل الذى يحيط بالخلية..٢

Fillيسمى  handle(مقبض التعبئة) + سيتحول إلى عالمة . .  

  E7ة واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر ألسفل عبر الخليتين اضغط زر الفأر .٣

-٥شكل سيتمدد برواز الخلية المختارة ليشمل الخاليا الثالث (انظر .E8و

١١.(  

  
  كيفية نسخ المعادله١١-٥شكل 

E8و E7سيظهر المجموع فى كل من الخلية ارفع إصبعك من على زر الفأرة..٤

، إذا حاولت ذلك سيضع E5تمديد البرواز أكثر من الخلية ال تحاول 

Excel الرقم صفر فى الخليةE6 ألن السطر السادس ال يشتمل على

  أرقام.
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  نسخ معادلة تجميع األعمدة 

فى األعمدة المجاورة وهى مشابهة Bفيما يلى خطوات نسخ معادلة تجميع العمود 

  للخطوات السابقة :

  ارها.الختيB10انقر الخلية .١

انقل مؤشر الفأرة إلى الركن اليسار السفلى من المستطيل الذى يحيط بالخلية..٢

Fill"مقبض التعبئة" أو يسمى handle.+ سيتحول إلى عالمة .  

اضغط زر الفأرة واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر لليسار عبر الخاليا .٣

اليا الثالث باإلضافة سيتمدد برواز الخلية المختارة ليشمل الخالثالث المجاورة.

  . إلى الخلية األولى

  ارفع إصبعك من على زر الفأرة..٤

  . سيظهر المجموع فى كل الخاليا التى شملتها عملية النسخ

  .الدرسحفظ المستند بعد إجراء التعديالت التى تمت فى هذا ا.٥

  الحساب التلقائى

صيغ (معادالت) مؤقتة لم تعد هناك حاجة بعد اآلن الستخدام اآللة الحاسبة أو إلدخال 

فى ورقة العمل. عندما تريد التحقق من مجموع ما بسرعة قم فقط بتحديد النطاق الذى 

تريد الحصول على مجموع األرقام فيه وسيظهر المجموع على شريط المعلومات فى أسفل 

الشاشة، كما يمكنك أيضا الحصول على المتوسط الحسابي لهذه األرقام أو عدد 

  النطاق المحدد. أو أقصى أو أدنى قيمةاإلدخاالت فى 

فى قيمة للحصول على مجموع أو متوسط أو عدد إدخاالت خاليا أو أكبر وأصغر 

  المجموعة اتبع اآلتي :

B6الواقعة فى المدى من المنطقة اختر .١ :B8.ثم الحظ شريط المعلومات ،  

  هكذا فى شريط المعلوماتوعددها ومتوسطها يظهر مجموع الخاليا المختارة   
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ربما يظهر المتوسط الحسابى أو عدد اإلدخاالت أو أكبر أو أصغر قيمة وذلك 

  .حسب آخر اختيار من قائمة الحساب التلقائى

الموجودة فى شريط المعلومات ثم انقر زر الفأرة Sumوجه المؤشر إلى كلمة .٢

ة نخص منها بالذكر ما يلي عديدتظهر قائمة مختصرة تشتمل على خيارات . األيمن

معناهالخيار

Avargeإلظهار المتوسط الحسابى للخاليا المختارة.

Countإلظهار عدد الخاليا المختارة

Numerical 
Count

.إلظهار عدد اإلدخاالت فى الخلية المختارة

Maximumإلظهار أكبر قيمة من القيم الموجودة فى الخاليا المختارة.

Minimumظهار أصغر قيمة من القيم الموجودة فى الخاليا المختارةإل.

Sumإلظهار مجموع الخاليا المختارة.  

ستظهر فى شريط Maximumانقر الخيار المناسب حسب حاجتك وليكن مثًال .٣

  وستختفى القائمة المختصرة.٢١٠٠٠المعلومات رقم أكبر قيمة وهى 
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حة المفاتيح، أو بالتأشير إلى الخاليا التى ستشملها يمكن أن تنشأ المعادلة بكتابتها من لو 

نسخ المعادلة أو الطرح. يمكن أيضا لجمعدالة امعينة مثل دالةالمعادلة، أو باستخدام 

  بعد كتابتها إلى مكان آخر.

  كتابة معادلة الجمع من لوحة المفاتيح

و الطرح أو الضرب من السهل جدا كتابة المعادالت الحسابية التى تقوم بعمليات الجمع أ

فمثال أو القسمة، وتستخدم العالمات الحسابية المعروفة لهذا الغرض داخل المعادالت.

للطرح، وعالمة * للضرب، وعالمة / للقسمة. تبدأ المعادلة -عالمة + للجمع وعالمة 

أن محتويات الخلية معادلة وليست أرقاما أو عناوين. Excelدائما بعالمة =، ليفهم 

  ولذلك يمكن أن تشتمل المعادلة على أرقام أو عالمات حسابية أو عناوين خاليا.

  ر".يناي"نوضح فيما يلى خطوات كتابة المعادلة الالزمة لجمع مبيعات شهر

أما إذا لم يكن.إذا كنت أغلقته" الطالب-م٢٠١٠مبيعاتافتح المصنف ".١

-٥المصنف موجودًا عندك فيجب إدخال بيانات مصنف جديد كما فى الشكل 

١٢.

  
م٢٠١٠مصنف مبيعات ١٢-٥شكل 

  . ينايرمجموع مبيعات شهر لكتابة معادلةالختيارها B10انقر الخلية .٢

كتابة المعادالت  ٢
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أنك تريد كتابة معادلة فى هذه الخلية ستظهر Excelاكتب عالمة = ليعرف .٣

  ادلة والخلية المختارة.عالمة = فى كل من شريط المع

.=B6+B7+B8أكمل كتابة المعادلة هكذا : .٤

بحساب المعادلة وكتابة Excelأو اضغط مفتاح اإلدخال سيقوم انقر عالمة .٥

  .B10فى الخلية ٤٠٠٠٠النتيجة 

  كتابة معادلة الضرب لحساب النسبة المئوية

أشير إلى الخلية بدال من كتابة فى هذا التمرين سنقوم بإنشاء المعادلة باستخدام أسلوب الت

  عنوانها داخل المعادلة.

  % من المبيعات اتبع اآلتى: ١٠لحساب نسبة العمولة وقدرها 

ثم اكتب داخلها "نسبة العمولة".A13انقر الخلية .١

  الختيارها.B13انقر الخلية .٢

أنك تريد كتابة معادلة. ستظهر عالمة = فى كل من Excelاكتب عالمة = ليفهم .٣

  لية وشريط المعادلة.الخ

بدال من كتابتها من لوحة المفاتيح. سيظهر برواز متحرك حول B10انقر الخلية .٤

  .B13معادلة والخلية لالخلية، وسيظهر عنوان الخلية فى كل من شريط ا

  اكتب عالمة الضرب *. ستظهر العالمة أيضا فى كل من شريط المعادلة والخلية..٥

بحساب المعادلة وكتابة Excelال. سيقوم اضغط مفتاح اإلدخثم % ١٠اكتب .٦

  ).١٣-٥شكل (انظر B13فى الخلية ٤٧٥النتيجة 

  
  معادلة الضرب فى شريط المعادلة١٣-٥شكل 
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  حساب تكلفة المبيعاتلاستخدام عالمة 

يجاد مجموع المصاريف + العمولة.إالمعادلة المطلوبة لحساب تكلفة المبيعات هى 

لوحة المفاتيح أو بالتأشير إلى كل من خلية المصاريف وخلية يمكن كتابة المعادلة من 

العمولة مع استخدام عالمة الجمع بينهما، باتباع الشرح السابق، كما يمكن استخدام أداة 

  وذلك باتباع االتي:"الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبمن الجمع التلقائى 

والخلية ٦٠٠٠أدخل B12ثم اكتب "مصاريف" وفى الخلية A12انقر الخلية .١

C12 وكذلك فى الخلية ٦٠٠٠أيضاD12   ٦٠٠٠أدخل .

الختيارها.B15الخليةانقر .٢

. Homeداخل التبويبEditingفي المجموعة انقر زر الجمع التلقائي .٣

ما هي الخاليا التي تريد تجميعها، وسيظهر حولها برواز يومض، Excelسيفهم 

  .١٤-٥شكل يط المعادلة والخلية كما في وستظهر دالة الجمع في كل من شر 

  

  معادلة الجمع باستخدام أداة الجمع التلقائى ١٤-٥شكل 

١٠٠٠٠بحساب المعادلة وكتابة النتيجة Excelاضغط مفتاح اإلدخال. سيقوم .٤

  .B15فى الخلية 
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  حساب صافى قيمة المبيعاتاستخدام معادلة الطرح ل

  تكلفة المبيعات.-ت صافى قيمة المبيعات = أجمالي المبيعا

  لكتابة معادلة الطرح الالزمة لحساب صافى قيمة المبيعات اتبع الخطوات التالية: 

واكتب داخلها صافى A17اكتب داخلها المجموع، انقر الخلية A15انقر الخلية .١

المبيعات.

  الختيارها.B17انقر الخلية .٢

  أن المطلوب كتابة معادلة. Excelاكتب عالمة = ليفهم .٣

. يظهر برواز متحرك حول الخلية، وسيظهر عنوان الخلية فى كل B10نقر الخلية ا.٤

  .B17من شريط المعادلة والخلية 

  .B10سيختفي البرواز المتحرك الموجود بالخلية .-اكتب عالمة الطرح .٥

بكتابتها فى المعادلة نيابة عنك. يظهر برواز Excelليقوم B15انقر الخلية .٦

سيظهر عنوان الخلية فى كل من شريط المعادلة والخلية متحرك حول الخلية، و 

B17 .  

٣٦٣٠٠بحساب المعادلة وكتابة النتيجة Excelمفتاح اإلدخال. سيقوم اضغط .٧

  .B17فى الخلية 

  تعديل المعادالت 

تعديل المعادلـة يشـمل إمـا تعـديل العمليـات الحسـابية أو الخاليـا التـي تتضـمنها أوهمـا معـا. 

  ادلة من شريط المعادلة أو من الخلية نفسها.تعديل المعويمكنك

،انقـر الخليـة التـي تحتـوي علـي المعادلـة ثـم انقـر لتعديل المعادلة مـن شـريط المعادلـة

  شريط المعادلة. 

 استخدم مفاهيم تعديل الكتابة العادية لتعديل المعادلة. اختر الحروف أو األرقام التـي

ذفها وأعد كتابـة الحـروف واألرقـام الصـحيحة تريد تعديلها ثم أعد الكتابة فوقها أو اح
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  مكانها. بعد االنتهاء من تعديل المعادلة اضغط مفتاح اإلدخال لقبول التعديالت.

 لتعديل المعادلة في الخلية، انقر الخلية نقرا مزدوجا. تتحول الخلية إلي حالة التعديل

لـو كانـت فـي شـريط وتظهر المعادلة كلها بداخلها. بعد ذلك قم بتعديل المعادلـة كمـا

المعادلة . 

  
لالنتقال إلي حالة التعديل ثم F2يمكن اختيار الخلية ثم ضغط مفتاح 

  .تعديل محتويات الخلية 

ــا بتعــديل المعادلــة مــن شــريط المعادلــة أو مــن الخليــة ، سيضــاء مــا يشــير إلــي نطــاق الخالي

طــــار ملــــون بــــألوان مثــــل تلــــك األلــــوان ص المعادلــــة بإخــــوســــيحاط نطــــاق الخاليــــا الــــذي ي

  المستخدمة في نطاق الخاليا الموجودة في المعادلة.

اكتــب إذا أردت تغيــر الخاليــا المشــار إليهــا فــي المعادلــة، لتحســب المعادلــة خاليــا أخــري،

عنــاوين خاليــا غيرهــا لتصــبح هــي الخاليــا التــي تشــير إليهــا المعادلــة أو انقــر واســحب مــدي 

  قة العمل ليحل محل النطاق الموجود .نطاقا جديدا من ور 

  التحكم في ترتيب تنفيذ العمليات الحسابية 

يتبــع قواعــد معينــة لتنفيــذ العمليــات الحســابية التــي تشــتمل عليهــا المعادلــة Excelرغــم أن 

الـخ ) كمـا …في حالة اشتمالها علي أكثر من عملية (مثال عمليـات جمـع وضـرب وقسـمة 

إال أنـك تســتطيع الــتحكم فــي هـذا الترتيــب عــن طريــق اســتخدام أوضـحنا فــي البنــد الســابق، 

بتنفيـــذ جميـــع Excelوفـــي هـــذه الحالـــة ســـيقوم األقـــواس أو تجزئـــة المعادلـــة إلـــي مقـــاطع.

  العمليات الموجودة بين األقواس أوال.

إذا اشتملت المعادلة علي أكثر من مجموعة عمليات وكانت كل مجموعة بين قوسين. فـان 

وهكـذا . وبعــد االنتهــاء ….يـتم بفــك األقــواس الداخليـة أوال ثــم الخارجيــة تنفيـذ العمليــات

من تنفيذ عمليات األقواس فإن العمليات تنفذ من اليسار إلي اليمين  .انظر الجدول التالي 

الت تشـمل علـي أكثـر مـن مجموعـة. وعلـي دلتتعرف علي أمثلة عملية عن ترتيـب تنفيـذ معـا

ثـم تسـتخدم نتيجـة العمليـات فـي ت األقـواس تنفـذ أوال.ستالحظ أن عمليـاأكثر من قوس.
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  المجموعة األولي للمجموعة الثانية.

كثـر مـن عمليـة جمـع) تنفـذ أالحظ أيضـا أن العمليـات التـي تكـون فـي مسـتوي واحـد (مـثال 

  من اليسار إلي اليمين. 

  النتيـجة  المعــــادلة
=  ( 1+2 ) * 3+4+5  18  

1+2*3+4+5=  16
51+2*( 3+4 )+=  20

1+2* (3+4+5 )=  25
1+2 )* (3+4 )+5= (  26

(1+2 )* (3+4+5 )=  36

ويجــب أن تكــون األقــواس متوازنــة فــي المعادلــة. فــإذا نســيت قــوس مــثًال، فستحصــل علــي 

مكــان القــوس المنســي ويظهــر لــك مربــع حــوار يقتــرح Excelأحيانــا يستشــعر رســالة خطــأ.

  .No، وإال اختر Yesا كان رأيه صحيحا اختر عليك المسار الصحيح للمعادلة ، فإذ
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  أمثلة الستخدام الدوال 

والتى يستخدمها معظم Excelأهم الدوال الموجودة ببرنامج الدرسسوف نشرح فى هذا 

مستخدمى البرنامج، أما الدوال التى لم نتعرض لها يكفيك االستعانة بتعليمات المساعدة 

عن الدوال الذي تقدم معها فى ضوء فهمك للشرح التى يتضمنها البرنامج للتعامل 

األخرى وشكلها العام واستخدامها، أو يمكنك الرجوع إلى كتاب الشركة المنتجة عند 

  سنشرح فيما يلى أهم الدوال اإلحصائية باعتبارها أشهر الدوال استخدامًا.الحاجة إليها.

  ()MINوالدالة()MAXالدالة

أكبر قيمة من بين مجموعة قيم رقمية، بينما تستخدم إليجاد ()MAXتستخدم الدالة 

إليجاد أقل قيمة من بين مجموعة قيم رقمية. ألن كلتا الدالتين تبحث فقط ()MINالدالة 

فى الخاليا الرقمية فانهما تتجاهالن الخاليا التى تشتمل على نصوص أو فراغات أثناء 

  المقارنة .

  تأخذ الدالتان الشكل العام اآلتى :

=MAX(number1,number2,...)  
=MIN(number1,number2,...)  

معينا أو بعناوين الخاليا، ويقال بنطاقفى كلتا الدالتين بأرقام أو numberيعوض عن 

وسيطة ويفصل بينها ٣٠"الوسيطة". يمكن أن تقبل أى من الدالتين حتىExcelعنه فى 

  .Commaبعالمة 

التالى إليجاد أعلى مبيعات وأقل مبيعات فى المثال()MAXو ()MINسنستخدم كل من 

  . تابع الخطوات التالية :ألي شهرلشركةافى إحصائية عن المبيعات 

أما إذا لم يكن المصنف موجودًا عندك ".الطالب-م٢٠١٠مبيعات"المصنفافتح .١

.١٥-٥فيجب إدخال بيانات مصنف جديد كما فى الشكل 

استخدام الدوال  . ٣
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  م٢٠١٠مصنف مبيعات ١٥-٥شكل 

  .B19انتقل إلى الخلية ثم "أعلي مبيعات"كتب فيها ا و A19الخلية انتقل إلي.٢

  . كتبت بداية الدالة)MAX=اكتب .٣

يظهر برواز منقط حول وعندما . B8إلى B6اختر الخاليا الواقعة فى المدى من .٤

يظهر الرقم الذى يمثل أعلى . اضغط مفتاح االدخال، الخاليا داللة على  اختيارها

  .B19مبيعات فى الخلية 

  .B20انتقل إلى الخلية ثم "أقل مبيعات"وأكتب فيها A20انتقل إلي الخلية .٥

  .. كتبت بداية الدالة)MIN=كتب بنفس الطريقة ا .٦

يظهر برواز منقط حول وعندما . B8إلى B6اختر الخاليا الواقعة فى المدى من .٧

لخلية اضغط مفتاح االدخال. يظهر الرقم الذى يمثل أقل مبيعات فى ا. الخاليا

B20.  

  ()AVERAGEالدالة

للحصول على المتوسط الحسابى لمجموعة من ()AVERAGEالدالة Excelيستخدم 

) هو ناتج جمع مدى Averageالخاليا تشتمل على بيانات رقمية، المتوسط الحسابى (

  من الخاليا مقسوما على عددها

  تأخذ الدالة الشكل العام التالي :

=AVERAGE(number1,number2,...)  

o b e i k a n d l . c o m



  Excel 2010تيسيـــر

١٤٤

فى الدالة بأرقام أو بمدى معينا أو بعناوين الخاليا. سنستخدم numberيعوض عن 

  لحساب متوسط المبيعات. تابع الخطوات التالية :التالىالدالة فى التدريب 

  .B21ثم انتقل إلي الخلية "متوسط المبيعات"واكتب فيها   B21انتقل إلى الخلية .١

  )AVERAGE=اكتب.٢

يظهر برواز منقط حول وعندما . B8إلى B6قعة فى المدى من اختر الخاليا الوا.٣

يظهر الرقم الذى يمثل متوسط المبيعات فى .اضغط مفتاح االدخال. الخاليا

  .B11الخلية 

  ()COUNTAالدالة

لحساب عدد الخاليا التى تشتمل على بيانات داخل مدى ()COUNTAتستخدم الدالة 

يا التى التشتمل على فراغات داخل المدى معينا. أى تحسب هذه الدالة عدد الخال

الشكل ()COUNTAوتكتب النتيجة فى الخلية التى تشتمل على الدالة . تأخذ الدالة 

  :التالىالعام 

=COUNTA(value1,value2,...)

  . تابع الخطوات التالية :السلع المباعةسنستخدم الدالة لحساب عدد التالىفى التدريب 

  B22واكتب فيها عدد السلع المباعة ثم انتقل إلي الخليةA22انتقل إلى الخلية .١

  .)COUNTA=اكتب .٢

يظهر برواز منقط حول وعندما . B9إلى B6اختر الخاليا الواقعة فى المدى من .٣

فى عدد السلع المباعة االدخال. يظهر الرقم الذى يمثل اضغط مفتاح، الخاليا

  خدمة حتي اآلن نتيجة الدوال المست١٦-٥شكل يظهر .B14الخلية 

  
أننا حصلنا على إالاربعةوعددها B9إلى B6رغم أننا اخترنا الخاليا من 

  فقط، وذلك ألن الدالة تجاهلت الخاليا التى تشتمل على فراغاتثالثةعدد 
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  نتيجة الدوال المختلفة التي اخترناها ١٦-٥شكل 

  إدراج الدوال بدالً من كتابتها 

ةفى كتاببكتابتها، بعض الناس اليرغبون المصنفاألمثلة المتقدمة أدخلت الدوال إلى فى

لهؤالء Excel.يتيحالدوال بأيديهم خشية الوقوع فى خطأ إمالئى أو نسيان معامل معين

  لصق الدوال بدال من كتابتها.

دالة ناتج يمكن اختيار دالة معينة، (مثال "صيغ" Formulasالتبويبمن زر بواسطة 

نيابة عنك بكتابتها، يطالبك Excelالجمع أو المتوسط الحسابى) بالتأشير إليها، ويقوم 

فقط بكتابة الوسيطات الالزمة لتشغيل الدالة. إذا بدأت المعادلة بإدراج دالة، يقوم 

Excelبإضافة عالمة = فى بداية المعادلة تلقائيا.  

إلدراج الدالة "إدراج دالة" Insert Functionمربع نوضح فيما يلى كيفية استخدام 

Average()بدال من كتابتها، وعليك أن تطبق هذا المفهوم على الدالة التى تحتاجها.  

  لحذف محتوياتهاDelثم اضغط مفتاح B21اختر الخلية .١

"مكتبة Function Libraryومن المجموعة "صيغ" Formulasالتبويبمن .٢

Insert Functionر مربع حوارى بعنوان . سيظهانقر الزر الداالت" 

  .)١٧-٥شكل ("إدراج دالة" 
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Insert Function"إدراج الدالت"مربع ١٧-٥شكل 

وكمـــا يتضـــح مـــن الشـــكل ان هـــذا المربـــع يحتـــوى علـــى خانـــة للبحـــث يمكنـــك مـــن 

 Select aخاللها البحـث عـن الدالـة التـى تريـدها باإلضـافة إلـى القائمـة المنسـدلة 

category""حيــث تجمــع هــذه القائمــة فئــات الــدوال الموجــودة وفــى تحديــد فئــة

"تحديـد Select a functionآخر خانة من خانـات المربـع الحـوارى يوجـد مربـع 

  حيث يمكنك من خالله اختيار الدالة المطلوبة مباشرةدالة" 

انقر الفئة "تحديد فئة" Select a categoryالقائمة المنسدلة من .٣

Statisticalومن خانة صاء" "إحSelect a function "انقر "تحديد دالة

  .Averageالدالة 

"إدراج دالة" Insert Functionمربع تتغير محتويات "موافق" OKانقر زر.٤

أن تدخل وسيطات الدالة أو الـ المربع الحواريوتظهر الخطوة الثانية. يطالبك 

Arguments ١٨-٥شكل (انظر.(  
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  داخل مربع معالج الداالت()Averageالدالة ١٨-٥شكل 

اكتب عنوان أول وآخر خلية فى المدى المطلوب وهو Number1أمام خانة .٥

B6:B8" الحظ أنExcel يظهر لك قيم الخاليا الواقعة فى المدى المختار "

) Argumentكتابة أول وسيطة (  Excelويظهر كذلك ناتج المعادلة. يشترط 

سيطات فهى اختيارية، يمكنك استخدامها إذا  أما باقى الو Number1أمام خانة 

إلى المدى باإلضافةكنت ترغب فى الحصول على القيمة القصوى لمدى آخر 

  الذى كتبته. لسنا فى حاجة لكتابة وسيطة أخرى.

ناتج . يغلق المربع الحوارى وترجع إلى ورقة العمل. ستجد "موافق"OKانقر زر .٦

فإنهاارة عن ناتج الدالة، أما الدالة نفسها وهو عبB12مكتوبا فى الخلية الدالة 

. إذا احتجت لتعديل محتويات الدالة )١٩-٥شكل (انظر تظهر فى شريط الصيغ

أو انقر شريط الصيغ F2اختر الخلية التى تشتمل على النتيجة ثم اضغط مفتاح 

إذا وقعت فى خطأ أثناء كتابة وسيطات الدالة ستحصل على رسالة . بمؤشر الفأرة

.المعادلةإدخالبهك أن خطأ حدث فى تن
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  تظهر فى شريط الصيغInsert Functionالدالة باستخدام مربع  ١٩-٥شكل 

  

  
ة الدالة بدال من كتاب"إدراج دالة" Insert Functionمربع ننصح باستخدام 

يضا حفظ فى أخطاء الكتابة والتهجئة، ويوفر عليك أألنه يوفر عليك الوقوع 

الشكل العام للدالة والوسيطات التى تلزمها والمجموعة التى تنتمى إليها، ألن 

  معالج الداالت يزودك بكل هذه المعلومات

  

  

o b e i k a n d l . c o m



١٤٩

  

تمثيل البيانات بالتخطيط البياني..١

طباعة التخطيط ..٢

التخطيط .تنسيق.٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السادسالفصل  
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) هو تمثيل للبيانات التى تشتمل عليها ورقة العمل برسوم وأشكال بيانية Chartالتخطيط (

دائرية ، واألشكال ال)Coulmn(مختلفة ، منها على سبيل المثال التمثيل البيانى باألعمدة

)Pie (والمساحة)Arear ( وغيرها. يسهل التخطيط استخالص النتائج وتحليلها بنظرة ...

  واحدة بدال من تحليل الجداول وأعمدة البيانات داخل المستند.

  إنشاء التخطيط داخل ورقة العمل

ة كل من ورقة العمل والتمثيل البيانى (التخطيط) لبياناتها داخل ورقة واحد  إظهاربإمكانك

ضمن شريط Excel، بدال من إنشاء ورقة مستقلة للتخطيط. يشتمل المصنفداخل 

Insert "إلنشاء التخطيط واختياره .تاو على أد"إدراج  

في المصنف Salesوفيما يلى نوضح خطوات إنشاء تخطيط داخل ورقة 

  .السابقةالطالب" الذي قمنا بإنشاءه في الفصول -م٢٠١٠"المبيعات

  المطلوب تمثيلها بيانيا ومكان التخطيط اختيار المنطقة 

مبيعات علىالمصنفيشتمل ."الطالب- م٢٠١٠"المبيعاتالمصنفافتح .١

أما إذا لم يكن المصنف موجودًا عندك فيجب إدخال بيانات .لشركةلالشهور

.١-٦مصنف جديد كما فى الشكل

  
م٢٠١٠مصنف مبيعات ١-٦شكل 

.D8إلىA5اختر المنطقة من .٢

تمثيل البيانات بالتخطيط البياني. ١
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زر انقر "التخطيطات" Chartsومن المجموعة "إدراج" Insertالتبويبمن .٣

Column "قائمة تحتوي علي العديد من اشكال التخطيطات ظهر تس"عمود

) ٢-٦شكل (انظر ،التي يمكن االختيار منها 

  
  قائمة أنواع التخطيطات باستخدام األعمدة ٢-٦شكل 

"كافة أنواع  All Chart Typesر األمرر كل أنواع التخطيطات انقإذا أردت أظها.٤

يحتوي "إدراج تخطيط" Insert Chart. سيظهر مربع حواري بعنوانالتخطيطات"

علي كل أنواع التخطيطات التي يمكن إدراجها مقسمة إلي مجموعات (األعمدة أو 

-٦شكل . (انظر )و الخطي أو .... الخالشكل االسطواني أو الشكل المخروطي أ

٣(

  
Insert Chartمربع ٣-٦شكل 
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اختر من مجموعة من المربع الحواري اختر نوع وشكل التخطيط الذي تريده .٥

Column "ثم انقر أول شكل "عمودOK"سيظهر التخطيط بالشكل . "موافق

الموجودة علي م. الحظ أن األرقاته بجوار البيانات في نفس الورقةالذي حدد

صص لألرقام الموجودة بالمستند . (انظر االحداثي الرأسي تأخذ نفس التنسيق المخ

)٤-٦شكل 

  التخطيط بعد إدراجه في ورقة البيانات مباشرة٤-٦شكل 

خاصــة بــالتخطيط وهــي ) Ribbonداخــل الشــريط (جديــدة تبويبــاتظهــرت ثــالث 

فـــي "تنســـيق" Format، "تخطـــيط" Layout، "تصـــميم"Designاألشـــرطة 

  وات التخطيط""أد  Chart Toolsمجموعة جديدة باسم 

  وللمجموعاتللتخطيطعناوين إضافة

قد اشرنا إلي ظهور ثالثة اشرطة جديدة عند العمل مع التخطيطات . تستخدم هذه االشرطة 

  لتعديل وتنسيق التخطيط وتغير عناوينه أو نمطه أو الوانه .... الخ . 

  أوالً : إلضافة عنوان إلي التخطيط تابع الخطوات التالية :

 Chartانقر زر "تسميات" Lablesمجموعة ومن "تخطيط" Layoutبويبالتنشط.١

Title  "٥-٦شكل منسدلة كما في ستظهر قائمة "عنوان المخطط.

إلدراج عنوان أعلي التخطيط. "أعلى المخطط" Above Chartاالختيار انقر .٢

.أعلي التخطيط"عنوان المخطط" Chart Titleستظهر عبارة 
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ة عناوين التخطيط قائم٥-٦شكل 

تظهر العبارة بعد ثوان فوق "الربع األولمبيعات اكتب عبارة "قم بحذف هذه العبارة و .٣

)٦-٦شكل (انظر التخطيط.

  
  إضافة عنوان للتخطيط٦-٦شكل 

  ثانياً : إلضافة عنوان إلي محاور التخطيط تابع الخطوات التالية :

 Axisانقر زر"تسميات" Labelsمن مجموعة و "تخطيط" Layoutالتبويبمن .١

Titles"ريد ننا نأل. الختيار المحورمنسدلةستظهر قائمة   "عناوين المحاور

Primary Horizontalاألمر اختراضافة عناوين للمحور األفقي للتخطيط  Axis 

Title "ثم من القائمة المنسدلة انقر األمر "المحور األفقيTitle Below axis

. سفل بيانات التخطيط أإلظهار العنوان علي المحور األفقي  محور" "العناوين تحت ال

)٧- ٦شكل (

  
  Axis Titelsقائمة ٧-٦شكل 
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Axis Titleسفل المحور األفقي للتخطيط يحتوي علي عبارة أمربع نائبسيظهر .٢

)٨-٦شكل (انظر ".الشهوركلمة "استبدل العبارة ب"عنوان المحور" 

  
  ي المحور األفقي للتخطيطإلضافة عناوين إل٨-٦شكل 

وليكن للتخطيط ) Vertical Axis(سي أبنفس الطريقة يمكن إدراج عنوان للمحور الر .٣

  ."جنيهات"

  صنف متعيين مكان التخطيط البيانى فى ال

العناوين وإضافةالتخطيط البيانى إدراجتباع الخطوات السابقة نكون قد انتهينا من اب

تابع الخطوات د المكان الذى سيوضع فيه التخطيط.المختلفة له. ولم يبقى سوى تحدي

  التالية:

انقر زر "الموقع" Locationsومن مجموعة "تصميم" Designالتبويبمن .١

Move Chart "سيظهر مربع حواري بعنوان "نقل المخططMove Chart نقل"

  .٩-٦شكل انظر المخطط" 

  
  لتحديد مكان التخطيطMove Chartمربع ٩-٦شكل 

"ككائن في":Object inهذا المربع يحتوي علي اختياريين األول أن ظ الح

يظهر تلقائيًا اسم الورقة .المصنفأوراقومعناه إدراج التخطيط في أي ورقة من 
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تظهر قائمة الختيار الورقة المراد   وعند النقر علي التي أدرجت التخطيط بها . 

  .وضع  التخطيط فيها

جديدة": ومعناها خلق ورقة جديدة ووضع التخطيط "كورقةNew Sheetالثاني 

  فيها مع إمكانية إعطاء أي اسم  لهذه الورقة الجديدة

. سيختفى الورقة للموافقة على التخطيط وبالتالى إظهاره داخل "موافق"  OKانقر.٢

الورقة النشطة . يعني سيبقي المربع الحوارى ويظهر التخطيط البيانى مباشرة داخل 

  .في مكانه 

  
ولتحريكه قم أسفلهعندما يظهر التخطيط البياني قد يخفي الخاليا الموجودة 

بالنقر علي التخطيط ثم سحبه إلي المكان المراد وضعه فيه بعيدًا عن الخاليا 

  المحتوية علي بيانات

وعات،وللمجمبهذا تكون انتهيت من إنشاء التخطيط وإضافة العناوين المناسبة للتخطيط

 Embedded)ولذلك يسمى تخطيط متضمن المصنفويكون هذا التخطيط جزء من 

Chart) بمعنى أن أى تغييرات تطرأ على البيانات الموجودة فى صفحة البيانات سيتأثر .

  بها التخطيط البيانى وسيتغير ليوافقها.  

  المصطلحات المرتبطة بالتخطيطات

خطيط وناحية التخطيط وناحية الرسم وسلسلة يتكون التخطيط من عناصر مثل عنوان الت

  .١٠- ٦شكل البيانات ونقاط البيانات والمحاور كما هو موضح ب

  
  عناصر التخطيط المختلفة١٠-٦شكل 

o b e i k a n d l . c o m



  Excel 2010تيسيـــر

١٥٦

  حفظ التخطيط

المصنفع األوراق الموجودة بيبحفظ جمExcelسيقوم المصنفعندما تحفظ 

انقر أداة بالوضع الجديد المصنفبما تحتوى عليه من بيانات أو تخطيطات. لحفظ 

"ملف" Fileالتبويبمن "حفظ باسم"  Save Asاختر أمرأوالحفظ 

  .باسم جديدالمصنفلحفظ 

  تعديل التخطيط وتغيير نوعه 

إذا أردت أن تغير شكل أو نوع هذا التخطيط تابع الخطوات التالية : 

كان التخطيط   إذاخطيط.انقل المؤشر داخل التخطيط ثم انقر زر الفأرة الختيار الت.١

ظهر برواز يحيط سيكان التخطيط مختارا   إذامختارا فلست محتاجا لهذه الخطوة. 

  .بالتخطيط 

 Changeانقر زر "النوع" Typeومن مجموعة "تصميم" Designالتبويبمن .٢

Chart Type "سيظهر المربع الحواري "تغيير نوع المخططChange Chart 

Typeالفئة  اختر الختيار الشكل المطلوب للتخطيط. " "تغيير نوع المخطط

Line "ثم انقر رابع شكل "خطLine with Markers. ثم انقرOK "موافق"

)١١-٦شكل (انظر 

  
  Change Chart Typeمربع ١١-٦شكل 

صنف بالخطوط كل خط بلون يمثل كل خط مبيعات تخطيط إلىيتغير التخطيط .٣
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  ).١٢-٦شكل (صنف في الشهرعات كل وتظهر عالمات علي الخط لتبين مبي

  

  خطيتخطيط ١٢-٦شكل  

  
يصلح التخطيط بالدائرة فى الحاالت التى يتم فيها مقارنة عنصر واحد فقط مثالً 

. أما الحاالت التى تشتمل على أكثر من عنصر مثل مبيعات شهر يناير فقط 

  النوع من التمثيل البيانى.فال يصلح معه هذا بين ايدينا المثال الذى 

  تكبير التخطيط أو تصغيره

مقابض كل يةفي حالة اختياره فقط . ويظهر علي البرواز ثمانحول التخطيط برواز يظهر 

مقبض عبارة عن ثالث نقاط. تستخدم هذه المقابض الموجودة علي أضالع البرواز وأركانه 

ستخدم لتحجيم التخطيط أفقيا ورأسيا فمثال زوايا البرواز ت. لتكبير أو تصغير التخطيط

لتحجيم التخطيط أفقيا فقط أو رأسيا فقط حسب اتجاه سحب تستخدمواألضالع

  المؤشر.

  اتبع اآلتى :بحيث يظهر بجوار البيانات التخطيط لتصغير

كان التخطيط   إذا.انقل المؤشر داخل التخطيط ثم انقر زر الفأرة الختيار التخطيط.١

  جا لهذه الخطوة.مختارا فلست محتا

  البرواز المحيط بالتخطيط.في زاوية ضع مؤشر الفأرة .٢
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  البد أن تحصل على هذا الشكل.يتحول المؤشر الى سهم ذو رأسين هكذا 

ثم ارفع يدك من على الزر. تحصل علي الحجم المناسب حتى للداخلاسحب .٣

.حجم التخطيطيصغر

وذلك باتباع .١٣-٦شكل ما في انقل الشكل بعد تصغيره ليظهر بجوار البيانات ك.٤

الخطوات الواردة في البند التالي .

  
  التخطيط بعد تصغير حجمه ونقله بجوار البيانات ١٣-٦شكل 

  نقل التخطيط

ما التوفق فى وضع التخطيط فى المكان وبالحجم المناسبين . بأثناء إنشاء التخطيط ر 

لم يرق لك مكان إذاحجمه بنقل التخطيط من مكانه وبتغيير Excelيسمح لك لذلك 

  أردت تكبير أو تصغير التخطيط.إذاالتخطيط داخل المستند، أو 

  لنقل التخطيط من مكانه اتبع اآلتى:

  .تأكد أن التخطيط مازال مختارا   .١

يتبعه انقل المؤشر الى داخل التخطيط بعد اختياره . يظهر المؤشر على شكل سهم.٢

  .سهم ذو أربعة رؤوس هكذا 

ر الفأرة األيسر واستمر فى الضغط أثناء سحب المؤشر ألسفل ولليمين. أثناء اضغط ز .٣

.إليهسحب المؤشر يظهر برواز منقط ليوضح المكان الذى ستنتقل 
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يمكن طباعة التخطيط المتضمن فى ورقة العمل على حده، كما يمكن طباعة ورقة العمل 

  بما فيها من تخطيط.

  طباعة التخطيط فقط

لطالب" والموجود ككائن فى نفس ا-٢٠١٠مبيعات"المصنففى فقطخطيطلطباعة الت

  بدون تجهيزات مسبقة اتبع الخطوات التالية: ورقة العمل 

  .مازال مفتوحا وأنه يشتمل على التخطيطالمصنفتأكد أن .١

  لم يكن التخطيط مختارا، انقر فى أى مكان داخل التخطيط لتنشيطه.إذا.٢

Printانقر نافذة معاينة الكواليس التى تظهر ومنFileالتبويبانقر.٣

  ١٤-٦كما في الشكل ضافة إلي خيارات الطباعة  اإلتظهر معاينة للطباعة ب"طباعة" 

  
 Printمربع ١٤-٦شكل 

نشطا ثم "طباعة التخطيط المحدد" Selected ChartPrintتأكد أن الخيار .٤

عة التخطيط جارية، ثم تبدأ تظهر رسالة تدل على أن طبا. "طباعة"Printانقر زر 

طباعة التخطيط  ٢
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"إلغاء Cancelقررت الرجوع عن الطباعة انقر زر إذاالطابعة فى طباعة التخطيط. 

  . بعد اختفاء الرسالة تبدأ الطابعة فى طباعة المستند.األمر"

  معاينة التخطيط قبل الطباعة 

من خيارات تجهيز صفحة الطباعة ثم طباعة التخطيط بناء على تلك التجهيزات لمعاينة و و 

راجع (نافذة "معاينة الكواليس" داخل "طباعة" Printفتح التبويب ظهر عند تى تالالطباعة 

تظهر معاينة تلقائية للتخطيط حيث يمكنك معاينة التخطيط وضبط )١٤-٦الشكل 

.اإلعدادات الالزمة للطباعة

  إعداد صفحة الطباعة 

 pageيظهر االرتباط طباعة" "Printعند اختيار امر Backstageفي طريقة عرض 

Set up "تحصل على مربع اسفل يسار هذا المربع انقر هذا االرتباط"إعداد الصفحة .

تظهر "المخطط" Chartتنشط التبويب "إعداد الصفحة"Page Setupحوارى بعنوان 

  .١٥- ٦شكل الخيارات الخاصة بالتخطيط كما في 

  
  Page Setupمربع ١٥-٦شكل 

"صفحة" Pageتبويبات. يسمح تبويب ٤ربع الحوارى تجد أنه يشتمل على وبمراجعة الم

Chartباختيار اتجاه الطباعة ومقاس التخطيط المطبوع وحجم الورق ونوعيته، والتبويب 

تحديد هوامش لصفحة ل"هوامش" Marginsختيار نوعية الطباعة، والتبويب ال"مخطط" 
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تحديد رأس أو تذييل ل"الصفحة/تذييل"رأسHeader / Footer، والتبويبالطباعة

  لصفحة الطباعة.

أو اضغط مفتاح ."موافق"OKالمناسبة، انقر زر اإلعداداتعندما تنتهى من اختيار 

  المعاينة .شاشةإلىاإلدخال. يختفى المربع الحوارى وترجع 

إلىترجع . تغلق شاشة المعاينة و "إغالق معاينة الطباعة"Close Print Previewانقر زر 

  .المستند

  معاينة الورقة والتخطيط قبل الطباعة 

اء اختيار التخطيط وبالتالي تصبح الورقة بما فيها من تخطيط انقر خارج التخطيط اللغ

  متاحة للطباعة .

  طباعة كل من ورقة العمل والتخطيط

  فيما يلى خطوات طباعة ورقة العمل والتخطيط فى نفس صفحة الطباعة :

     دة فى أى مكان خارج التخطيطانقر مرة واح.١

اخترنافذة "معاينة الكواليس" ومن"ملف"Fileالتبويب انقر .٢

Print "زرانقرثم "طباعةPrint"تظهر رسالة تدل على أن طباعة . "طباعة

المستند جارية (وليست طباعة التخطيط)، ثم تبدأ الطابعة فى طباعة المستند 

"إلغاء Cancelرجوع عن الطباعة اختر قررت الإذاوبداخله التخطيط. 

  .األمر"
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  التخطيطنمطتغيير 

تغيير تنسيق التخطيط بنفس سهولة تنسيق البيانات التي مرت بنا في Excel2010يتيح 

  الفصول السابقة إما باختيار نمط جديد أو الوان جديدة. تابع الخطوات التالية:

."التصميم"Designافتح التبويب .١

انقر النمط الذي يروق لك ."نمط التخطيط" Chart Styleة من مجموع.٢

إذا لم يعجبك أحد األنماط المعروضة انقر زر إظهار المربع الحواري الخاص .٣

بالمجموعة ومن القائمة التي تظهر انقر النمط الذي تريده . 

تغيير تنسيق التخطيط

Themesومن مجموعة "تخطيط" الصفحة" Page Layoutنشط التبويب .١

تظهر قائمة باأللوان المتاحة بمجرد التأشير إلي "ألوان" Colorsانقر زر "أنماط" 

. انقر اللون الذي عمالً بمفهوم المعاينة الحية أحد األلوان يظهر أثره علي التخطيط 

ترتاح إليه . 

 Create New Theme Colorأحد األلوان المعروضة انقر األمر إذا لم يعحبك .٢

 Createمن آخر القائمة . يظهر مربع حوار بعنوان ن جديد""إنشاء نمط ألوا

New Theme Color "من هذا المربع اختر األلوان "إنشاء نمط ألوان جديد

التي تناسبك.

. تظهر قائمة بالخطوط "خط"Fontايضاً انقر زر "أنماط" Themesمن مجموعة .٣

لي التخطيط ، انقر المتاحة. بمجرد التأشير علي أحد هذه الخطوط يظهر شكله ع

نوع الخط الذي يناسبك.

 Create New Themeإذا لم يعحبك أحد الخطوط المعروضة انقر األمر .٤

Font   "من آخر القائمة. يظهر مربع حوار بعنوان "إنشاء نمط خط جديد

التخطيط    تنسيق٣
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Create New Theme Font "من هذا المربع اختر "إنشاء نمط خط جديد

العناوين التي تناسبك .

Themesمن مجموعة "تأثير" Effectدت تغيير سمة التخطيط انقر زر إذا ار .٥

.. ومن القائمة التي ستظهر اختر السمة التي تريدها "سمات"

Themesالختيار سمة جاهزة تحتوي علي الخط واللون والتأثيرات اختر زر .٦

مة بالسمات الموجودة في . تظهر قائ"سمات"Themesمن مجموعة "سمات" 

إحدي السمات الجاهزة سيظهر أثرها علي التخطيط.عليبمجرد التأشير. البرنامج

  إذا اعجبتك انقرها الختيارها..٧

  Adding/Removing Gridlinesإضافة وحذف خطوط شبكية
شتمل عليها التخطيط البيانى وتمييزها. يتساعد الخطوط الشبكية فى تتبع البيانات التى 

  الخطوات التالية:إلضافة خطوط عرضية إلى التخطيط تابع

  .استخدم أشرطة التمرير لطى الشاشة حتى يظهر التخطيط فى وسط الشاشة.١

التبويبات شريط ليشتمل على الانقر داخل التخطيط. يتم اختيار التخطيط ويتغير .٢

  .المناسبة للتخطيط

ستظهر "خطوط الشبكية" Gridlinesانقر زر "تخطيط"  Layoutمن التبويب.٣

أي "خطوط الشبكة Primary Horizontal Gridlinesا أما قائمة اختر منه

أي "خطوط الشبكة الرأسية" Primary Vertical Gridlinesاالفقية" أو 

  .)١٦-٦شكل (وستجد مجموعة من االختيارات لكل نوع من خطوط الشبكة 

  
  راسية أو أفقية خطوط الشبكةاختيار ١٦-٦شكل 
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ر منها الخطوط األفقية أو الرأسية ، ولتختار على اختيارات لتختاالقائمة شتمل ت

"خطوط شبكة رئيسية" أو Major Gridlinesمسافات واسعة بين الخطوط 

  "خطوط شبكية ثانوية"  Minor Gridlinesمسافات ضيقة بين الخطوط 

 Minorثم "خطوط الشبكة االفقية" Primary Horizontal Gridlinesانقر .٤

Gridlinesشكل (ضيقة تظهر خطوط أفقية بمسافات وية" "خطوط شبكية ثان

١٧- ٦.(  

  

  خطوط عرضية لزيادة توضيح التخطيطإضافة١٧-٦شكل 

  )Adding Border(إضافة برواز لتحديد التخطيط
إلضافة برواز باللون األحمر حول التخطيط لتوضيحه وتحديده أكثر داخل المستند اتبع 

  الخطوات التالية : 

حول برواز ظهر يلزم األمر. إذاخل التخطيط لتنشيطه انقر فى أى مكان دا.١

  .دل على أن التخطيط اآلن نشط يالتخطيط ل

.) ١٨-٦شكل تظهر قائمة مختصرة (.انقر بزر الفأرة األيمن داخل التخطيط .٢
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ائمة المختصرة الخاصة بالتخطيطقال١٨-٦شكل 

منطقةق "تنسيFormat Chart Areaومن القائمة المختصرة اختر األمر .٣

منطقة"تنسيق Format Chart Areaيظهر مربع حوارى بعنوان . المخطط"

الحظ أن النقر فوق أحد عناصر التخطيط يظهر قائمة ). ١٩- ٦شكل (المخطط"

القائمة المطلوبة انقر أحد أضالع برواز التخطيط مختصرة مختلفة . للحصول علي 

ظهرستSolid Lineاالختيار ثم انقر"لون الحدود" Border Colorالفئة انقر.٤

الختيار لون اإلطار . "اللون" Colorزر 

اختر اللون األحمر ستجد فورًا أن لون البرواز حول ثم "اللون" Colorافتح قائمة .٥

  التخطيط قد تم تغيره إلي اللون األحمر عمًال بخاصية المعاينة الحية .
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  Format Chart Areaمربع ١٩-٦شكل 

"نمط Border Styleطار األحمر حول التخطيط نشط الفئة لتغيير سمك اإل.٦

ثم من خانة خطط" مالمنطقة"تنسيق Format Chart Areaفي مربع الحدود" 

Width "3حتي تحصل علي القيمة انقر األسهم "العرضpt ستجد علي الفور

  أن البرواز األحمر حول التخطيط قد زاد سمكه .

 Format Chartمن مربع "ظل" Shadowلفئة إلضافة ظل إلي التخطيط نشط ا.٧

Area "ثم من خانة "تنسيق منطقة المخططPresets اختر شكل الظل الذي

سيظهر الظل بالشكل "اللون" Colorتفضله وممكن أن تغير لونه من الخانة 

Closeانقر واللون المحدد مباشرة علي التخطيط حتي تتمكن من المعاينة الحية. 

د على اختيارك. يغلق المربع الحوارى وسيظهر البرواز األحمر حول للتأكي"إغالق" 

التخطيط بالعرض الذى اخترته ويظهر ظل للبرواز.

  

كرر الخطوات السابقة مع البرواز األحمر والعودة للوضع التلقائى،إللغاء

فى "لون الحدود"Border Colorالفئة من "تلقائى" Automaticاختيار 

  ."تنسيق منطقة المخطط"Format Chart Areaمربع 
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  تنسيق عنصر واحد من التخطيط 

لواحد من المجموعات التي يشتمل عليها أعمدة التخطيط تنسيق فيما يلى خطوات تغيير 

  التخطيط .

تأكد أن التخطيط مازال مختارا (نشطا) .١

ين بدًال من الخطوط إلستكمال التمر مرة أخرىاجعل التخطيط ياخذ شكل اإلعمدة .٢

  . كما تعلمت سابقاً 

على Handlesصغيرةعالماتتظهر .الطابعات انقر العمود الذى يمثل مبيعات .٣

  . الطابعات للشهور الثالثة األعمدة التى تمثل مبيعات 

  

لو ظهرت المربعات فى أماكن أخرى فهذا معناه أنك لم تنقر العمود الصحيح، 

الطابعات ن تعيد المحاولة لتتأكد من نقر العمود الذى يمثل مبيعات وعليك أ

األعمدة لمعرفة لونLegendيمكن االستعانة بمفتاح التخطيط.لشهر يناير 

  .التي تقصدها

"االختيار Current Selectionومن مجموعة "تخطيط" Layoutمن التبويب .٤

 Format. سيظهر مربع حوارى بعنوانانقر زر الحالة" 

Data Series يختلف هذا المربع عن ٢٠- ٦شكل سلسلة البيانات"مت"تنسيق .

- ٦شكل الذى مر بنا فى "تنسيق منطقة المخطط" Format Chart Areaمربع 

لتتناسب االختيارات التى يشتمل عليها مع سلسلة البيانات المختارة فى ١٩

التخطيط. 

د السابق لتغيير تنسيق العنصر المحدد وهو استخدم المفاهيم التي شرحناها في البن.٥

  ."إغالق"Closeمبيعات فرع واحد وعندما تنتهي انقر زر 
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  Format Data Seriesالمربع الحواري ٢٠-٦شكل 

  للتخطيطاألصلياسترجاع الشكل 

نوضح فيما يلى خطوات استرجاع األشكال األصلية للتخطيط وهى مشابهة للخطوات 

  .السابقة

كنت رجعت الى ورقة العمل انقر التخطيط   فإذالتخطيط مازال نشطا،تأكد أن ا.١

  لتنشيطه.

على (Handles)صغيرة عالماتتظهر .الطابعاتانقر العمود الذى يمثل مبيعات .٢

  .الطابعاتأعمدة من تلك التى تمثل مبيعات ٣

. "تنسيق االختيار"Format Selectionانقر زر "تنسيق" Formatمن شريط .٣

. "البيانات"تنسيق سلسلةFormat Data Seriesربع حوارى بعنوانسيظهر م

  "تعبئة".Fillنشط الفئة 

  لتنشيطه."تلقائى"Automaticانقر االختيار .٤

للتأكيد على اختيارك. يغلق المربع الحوارى، وستظهر "إغالق" Closeانقر .٥

  .على التخطيط بالشكل األصلىالطابعاتاألعمدة التى تمثل مبيعات 
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استخدام قواعد البيانات.١
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تصفية السجالت.٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السابعالفصل  

  البيانات  قواعد

البيانية  
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  إنشاء قـاعدة البيانات وإدخال بياناتها
بسهولة شديدة، تتلخص فى إعطاء أسماء للحقول Excelيتم إنشاء قاعدة بيانات 

لى مباشرة. ويقوم كل سطر مقام اء من السطر التفى السطر األول ثم إدخال البيانات ابتدا

  تابع الخطوات التالية: السجل، وكل عمود مقام الحقل داخل السجل. 

  .مصنفجديدا ثم كبر نافذة المصنفافتح .١

  ١-٧كما تظهر في شكل اكتب أسماء الحقول فى السطر السادس  .٢

تشمل االسم بذلك حددنا أن قاعدة البيانات ستشتمل على بيانات عن كل موظف 

  واإلدارة ومسمى الوظيفة والدرجة المالية والراتب والجنس.

-٧لتتناسب مع محتوياتها بحيث يظهر المستند كما في شكل غير عرض األعمدة.٣

١.  

  

  المستند بعد إدخال أسماء  الحقول١-٧شكل 

  إدخال البيانات لقاعدة البيانات

األولى إدخال السجالت بنفس الطريقة يمكن إدخال البيانات لقاعدة البيانات بطريقتين. 

من هذا الكتاب)، والثانية الرابعالمتبعة إلدخال البيانات إلى ورقة العمل (راجع الفصل 

كل ماهو مطلوب منك باستخدام شاشة إدخال جاهزة وموجودة بالبرنامج تسمى نموذج،

وفيما يلى هو استدعاء النموذج وستجد فيه حقول السجل منظمة بطريقة سهلة ومريحة.

  سنستخدم كلتا الطريقتين.

  

ولكننا فضلنا هنا Data Listتسمي قاعدة البيانات قائمة البيانات أو أحيانا

  استخدام تعبير قاعدة البيانات النها فعالً تقوم بمعظم وظائف قواعد البيانات .ً 

استخدام قواعد البيانات  ١
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إدخال البيانات مباشرة

طريقة العادية المتبعة إلدخال البيانات إلى ورقة العمل سجالت بال٣إلدخال بيانات أول 

  اتبع اآلتى :

  الختيارهاA7انقل المؤشر إلى الخلية .١

يتم G9إلى A7اضغط زر الفأرة ثم اسحب لليسار وألسفل حتى تضاء الخاليا من .٢

وبالتالى تستطيع إدخال محتويات كل خلية ثم ضغط مفتاح A7:G9اختيار المدى 

  .حتى تنتهى من إدخال محتويات هذا المدىاإلدخال بعدها

.أدخل السجالت الثالثة التالية مع مراعاة إدخال البيانات فى الحقول المناسبة .٣

  الجنس  الراتب  الدرجة  مسمى الوظيفة  اإلدارة  اسم العائلة  االسم األول

  ذكر  ١٢٥٠٠  ١٠  مهندس   ٥١٢  أبوالعطا  ميسرة

  ذكر  ١٠٠٠٠  ٩  محاسب   ٣٣٣  بدوى  عماد

  أنثى  ٩٠٠٠  ٩  مبرمج كمبيوتر  ٦٦٦  جمال  اطمة ف

  إدخال البيانات باستخدام شاشة جاهزة

، يستخدم هذا Formبإنشاء شاشة تسمى Excelبمجرد إنشاء قاعدة البيانات، يقوم 

النموذج فى أغراض إضافة سجالت إلى قاعدة البيانات، أو االنتقال داخل قاعدة البيانات 

ق، أو لحذف سجل من الملف أو تعديله، أو لتحديد شروط إلى السجل السابق أو الالح

هذا النموذج كان معروفاً في االصدار السابق. وفي الحقيقة لم أعثر في للبحث فى الملف. 

Excel 2010 عل زر مباشر الستدعائه ففضلت أن اشرح لك كيفية إضافة زر إلي شريط

  أدوات الوصول السريع الستدعاء نموذج البيانات . 

  ار زر عرض نموذج إدخال البيانات اظه

. لذا يجب Excelقد ال تجد زر يقوم بفتح نموذج إدخال البيانات في أي من أشرطة 

 Quick Accessعليك أوًال إضافة هذا الزر في شريط أدوات الوصول السريع 

Toolbar. ثم بعد ذلك تستطيع استخدامه  
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"أدوات الوصول Quick Access Toolbarإلي شريط "نموذج" Formإلضافة زر 

  السريع" تابع الخطوات التالية :

ومن لوحة "معاينة الكواليس" التى تظهر انقر زر "ملف" Fileافتح التبويب .١

Options خيارات" يظهر المربع الحواري"Excel Options خيارات"

Excel"من الجزء الموجود على اليسار انقر التبويبQuick Access Toolbar 

لوصول السريع" تتغير الخيارات لتظهر لك خيارات تسمح لك بتوفيق شريط "أدوات ا

أدوات الوصول السريع.

واختر منها "اختيار األوامر من" Choose Commands From  القائمةافتح .٢

Commands not in the Ribbon "األوامر التى ليست موجودة فى الشريط"

ألشرطة .ستظهر قائمة باألوامر التي ال توجد علي ا

"نموذج".Formاسحب شريط التمرير ألسفل ثم اختر األمر القائمةمن هذه .٣

"أدوات الوصول Quick Access Toolbarإلضافته الي شريط Addزرثم انقر .٤

ضمن أزرار شريط أدوات الوصول السريع "نموذج"  Formالسريع". يظهر أمر

Quick Access Toolbar."أدوات الوصول السريع"

وتجد الزر Excelسيغلق المربع الحواري وترجع إلي نافذة "موافق" OKر انق.٥

"أدوات الوصول Quick Access Toolbarالجديد قد تم إضافته في شريط َ 

  .هكذا السريع" 

  إلضافة سجالت جديدة لقاعدة البيانات باستخدام النموذج اتبع اآلتى :

.تهاانقر داخل أى خلية فى قاعدة البيانات التى أنشأ.١

Formانقر زر أدوات الوصول السريع"Quick Access Toolbarمن شريط َ .٢

يظهر النموذج الذى أنشأه لك الذي أضفته في الخطوات السابقة . "نموذج"

Excel٢- ٧(انظر شكل .إلدخال السجالت.(
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  نموذج البيانات٢-٧شكل 

  

ى المخصص لقاعدة البيانات، ستحصل إذا كانت الخلية المختارة خارج المد

على رسالة تفيد أن قائمة البيانات غير موجودة، وتطالبك بتحديد خلية داخل 

  قاعدة البيانات.

أن النموذج يستخدم نفس أسماء الحقول التى اخترتها ٢- ٧تالحظ من شكل 

فى البداية، ويظهر فى النموذج أول سجل فى قاعدة البيانات. يظهر أيضا فى 

ى النموذج اسم الورقة. تالحظ أيضا وجود شريط للتمرير وفى نهايته سهمى أعل

  تمرير ألعلى وألسفل يستخدم هذا الشريط لالنتقال بين السجالت.

داخل هذا النموذج بنفس الطريقة المتبعة مع من حقل آلخر يتم االنتقال 

ة، ومفتاح لالنتقال إلى الخانة الالحقTabمفتاح ضغط المربعات الحوارية، وهى ب

Shift +Tab لالنتقال للخانة السابقة. وباستخدام الفأرة بنقر الخانة المطلوبة

  .مباشرة

يختفى السجل المعروض ."جديد" Newانقر زر الذى أمامك Sheet1مربع من .٣

من الشاشة ويظهر محله سجال خاليا تمت إضافة فى نهاية قاعدة البيانات تلقائيا 

لتالى يمكنك اآلن كتابة بيانات السجل فى الحقول بمجرد اختيار جديد، وبا

الخالية.

، اكتب بيانات كل حقل ثم ٣-٧اكتب بيانات السجل الجديد الموضحة بشكل .٤
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  لالنتقال إلي الحقل التالي .Tabاضغط مفتاح 

  

  إدخال البيانات عن طريق النموذج٣-٧شكل 

البيانات، ويظهر .يتم حفظ بيانات السجل ضمن قاعدة "جديد"Newانقر زر .٥

  نموذجا يشتمل على سجل خال إلدخال سجال آخر.

  أدخل السجالت الثالث التالية بنفس الطريقة :.٦

  الجنس  الراتب  الدرجة  مسمى الوظيفة  اإلدارة  اسم العائلة  االسم األول

  ذكر  ٣٤٠٠  ٤  سكرتير  ٥١٢  الحسينى  محمد

  أنثى  ٨٨٠٠  ٨  محاسب  ٦٦٦  بدوي  صفاء

  ذكر  ١٣٠٠٠  ١١  مدير مبيعات  ٣٣٣  أبوالعطا  عبداهللا

  

  

Newبعد االنتهاء من كتابة كل حقل، واختيارTabال تنس ضغط مفتاح 

  .Enterبعد كتابة بيانات كل سجل. أو ضغط مفتاح "جديد"

وعندما تظهر رسالة "حذف" Deleteلحذف سجل معروض في النموذج انقر زر .٧

."موافق"OKللتأكيد علي حذف السجل انقر 

يغلق النموذج وترجع إلى المستند تالحظ أن السجالت ."إغالق"Closeانقر زر .٨

  الجديدة أضيفت فى نهاية قاعدة البيانات.
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البيانـات تشـتمل علـى بيانـات كثيـرة، فيصـعب متابعتهـا علـى جدولإذا كانت ورقة العمل أو 

  لومة موجودة بورقة العمل. الشاشة عندما تحتاج للبحث عن محتويات خلية أو عن  مع

أو قاعدة البيانات كما جدول البياناتالبحث عن البيانات الموجودة بExcelيسهل 

    .سترى بعد قليل

  اتبع الخطوات التالية : "قاعدة البيانات" البيانات قائمةللبحث عن معلومة داخل 

لمصنف موجوداً أما إذا لم يكن اتأكد أن المستند الذي أنشاناه مازال مفتوحًا ..١

.٤- ٧عندك فيجب إدخال بيانات مصنف جديد كما فى الشكل 

  
م٢٠١٠مصنف مبيعات ٤-٧شكل 

انقر زر "تحرير" Editingومن المجموعة "الصفحة الرئيسية" Homeالتبويبمن .٢

Find & Select   "٥-٧شكل تظهر قائمة منسدلة كما في "بحث & تحديد.

البحث واالستبدال.٢
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  Find & Selectالفائمة ٥-٧شكل 

 Find. يظهر مربع حوارى بعنوان "بحث"Findانقر األمر المنسدلةمن القائمة .٣

and Replace"بحث واستبدال" .

لعرض المزيد من خيارات البحث. بالنقر على "خيارات" Optionsانقر على زر .٤

.٦- ٧شكل هذا الزر يتمدد المربع الحوارى ليصبح مثل 

  

  مددهالمربع الحوارى بعد ت٦-٧شكل 

  على الخانات التالية :٦- ٧شكل يشتمل 

  وظيفتها   الخانة 

Find what  
البحث عن

اكتب فى هذه الخانة المعلومة التى تريد أن تبحث عنها داخل 

، يمكن أن تكون المعلومة عبارة حرفية أو قاعدة البيانات أو الورقة

  رقما.
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Search  
  بحث

الصفوف أم عبر تحدد اتجاه البحث عن المعلومة هل يتم عبر 

  .األعمدة
Look in   

  بحث فى
       لتحدد للبرنامج هل يبحث فى الخاليا التى تشتمل على صيغ 

)Formulas) أم تلك التى تشتمل على قيم ،(Values أم ،(

  ).Commentsتلك التى تشتمل على مالحظات (

  وع عنه. األمر والرجإللغاءللبحث عن التالى أو لالستبدال أو   أزرار لألوامر

Find Nextثم انقر زر"اتعطاب"اكتب بحث عن" ال"Find whatتحت خانة .٥

  ."بحث عن التالى"

فى البحث عن أول كلمة فى قاعدة البيانات تتطابق مع كلمة Excelيبدأ 

  .A6"محاسب" وعندما يجدها ينتقل إليها. تصبح الخلية الحالية هى 

  
بحث على الكلمة التى تبحث عنها، إذا لم تشاهد الخلية أحيانا يغطى مربع 

  المختارة، اسحب المربع الحوارى من مكانه لتتمكن من مشاهدتها.

مرة أخرى يبحث البرنامج عن كلمة "بحث عن التالى" Find Nextانقر زر .٦

  " التالية فى المستند.ت"طابعا

  .لبحث عن المعلومةاExcel، يكرر "بحث عن التالى" Find Nextبتكرار نقر 

المربع الحوارى وإغالقالبحث إلنهاء"إغالق" Closeانقر زر .٧

  تابع الخطوات التالية 

  لتبدأ البحث من أول المستند A1انقل المؤشر الى الخلية .١

"بحث& تحديد"  Find & Select"الصفحة الرئيسية" انقر زرHomeمن شريط .٢

 Findيظهر مربع حوارى بعنوان "بحث" Findانقر األمر المنسدلةثم من القائمة 

and Replace"بحث واستبدال".  

"بحث Find Next" ثم انقر زر ١٤اكتب "بحث عن" ال"Find whatتحت خانة .٣

. C6وسيجده فى الخلية داخل المستند،١٤عن أول رقم Excel. يبحث عن التالى"

سبب فى ذلك أن . ال١٤، وليست ١٤٠٠٠دقق النظر فى محتويات الخلية تجدها 
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" معطل، وهذا تطابق كافة مكونات الخلية"Match entire cell contentsالخيار

  معناه ابحث عن المعلومة حتى لو كانت جزءا من الخلية.

التالى فى الخلية ١٤. سيجد البرنامج الرقم"بحث عن التالى"Find Nextاضغط زر .٤

B7.  

  .المربع الحوارىقوإغالالبحث إلنهاء"إغالق" Closeانقر زر .٥

فقط نشط ١٤ى تشتمل على الرقم إذا أردت أن يبحث البرنامج فى الخاليا الت.٦

  ."تطابق كافة مكونات الخلية" Match entire cell contentsاالختيار 

 Byحوارى هو المربع الفى "بحث" Searchألن االختيار النشط فى خانة 

Rows"فقد تم البحث عبر الصفوف ولذلك جاء البحث ،"حسب الصفوف

... وهكذا. إذا أردت أن يتم البحث عبر األعمدة (الترتيب B7ثم C6بالترتيب 

Searchالموجود أمام خانة ... وهكذا) انقر السهم C8ثم C6يكون 

Searchمن خانة "حسب األعمدة"By Columnsثم اختر "بحث" 

  ."بحث"

بالنقر على هذا الزر . "تنسيق"Formatزر يظهر في المربع ٦- ٧شكل وكما ترى من 

وهو شبيه تماما بمربع "العثور على تنسيق" Find Formatيعرض لك المربع الحوارى 

Format Cells "نومن خالله يمكنك البحث عن تنسيق معين (مثل لو "تنسيق الخاليا

ك البحث عن كافة أنواع التنسيقات الموجودة نكالخط أو نقش معين أو محاذاة) أى يم

قريبة جدًا من طريقة Excelوبهذه الميزة تصبح طريقة البحث فى برنامج المصنفب

البحث عن تنسيق معين مع إصدار Word. فكما يمكنك فى Wordالبحث فى برنامج 

Excel   أصبح باإلمكان أيضاً البحث عن تنسيق معين.2010

  استبدال البيانات

للبحث عن معلومة داخل قاعدة البيانات أو ورقة العمل، يمكن استبدال باإلضافة

  عبارة أو عبارات متكررة ، داخل الورقة كلها، أو داخل منطقة مختارة منها بعبارة أخرى.

  نوضح فيما يلى خطوات استبدال عبارة بأخرى :
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  تأكد أن المستند مازال مفتوحا.١

"بحث &  Find & Selectانقر زر ية" "الصفحة الرئيسHomeالتبويبمن .٢

مربع ال. يظهر "استبدال"Replaceانقر األمر المنسدلةثم من القائمة تحديد" 

ولكن يظهر مفتوح علي "بحث واستبدال" Find and Replaceحوارى ال

يمكنك النقر "بحث" Findالتبويب وتماما مثل ."استبدال"Replaceالتبويب 

. ٧- ٧شكل يتمدد المربع الحوارى ويظهر مثل ات" "خيار Optionsعلى زر 

  خر عبارة بحثت عنها.آبحث عن" ال"Find whatيظهر فى خانة 

  

  Replaceمفتوح علي التبويب Find and Replaceمربع ٧-٧شكل 

"بحث" Findالتبويب٧- ٧شكل الموجود ب"استبدال" Replaceالتبويبيشبه 

  شتمل على خانات أخرى تناسب عملية االستبدال وهى :الذى شاهدناه قبل قليل، اال أنه ي

Replace With  
  استبدال بـــــ

لتكتب فيها المعلومة التى ستحل محل المعلومة التى يبحث عنها 

.بحث عن"ال"Find Whatالبرنامج والتى كتبتها أمام خانة 

Replace All  
  استبدال الكل

دلها جميعا بالعبارة يبحث عن العبارات المتكررة فى المستند ويستب

  ."استبدال بــــ"Replace Withالجديدة المكتوبة أمام خانة 

"بحث Find Nextثم انقر زر ٦٦٦كتب "بحث عن" ا Find Whatأمام خانة .٣

  "٦٦٦أن العبارة التى ستستبدل هى الرقم "Excel. يفهم عن التالى"

قر زر الفأرة لتثبيت ثم ان"استبدال بـ" Replace withانقل المؤشر تحت خانة .٤

  نقطة اإلدراج.

". يفهم البرنامج أن العبارة الجديدة التى ستحل محل العبارة ٧٧٧اكتب ".٥
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  "٧٧٧الموجودة هى "

. يبحث البرنامج عن أول خلية تشتمل "بحث عن التالى"Find Nextانقر زر .٦

  على عبارة البحث ويختارها.

" بالرقم ٦٦٦تبدال الرقم ". يقوم البرنامج باس"استبدال"Replaceانقر زر .٧

  .ى عبارة البحث" وينتقل إلى الخلية التالية التى تشتمل عل٧٧٧"

  
ربما يظهر المربع الحوارى فوق الخلية التى تبحث عنها، إذا حدث ذلك انقل 

  المربع الحوارى من مكانه لكى ترى محتويات الخلية.

  .٧٧٧بالرقم ٦٦٦الرقم لبرنامج باستبدال. يقوم ا"استبدال"Replaceانقر زر .٨

. تحصل على رسالة معناها أن البرنامج لم "بحث عن التالى" Find Nextانقر زر .٩

)٨-٧شكل الذى تبحث عنه (انظر ٦٦٦يجد خاليا أخرى تشتمل على الرقم 

  .وذلك ألن عبارة البحث تكررت مرتين فقط فى الورقة

  
  ة غير موجودةرسالة تفيد أن المعلوم٨-٧شكل 

المربع الحوارى. ستجد نقطة اإلدراج إلى. تختفى الرسالة وترجع "موافق"OKانقر .١٠

لتتيح لك كتابة عبارة أخرى والبحث عنها أو بحث عن" ال"Find Whatخانة في

  استبدالها.

الخانة التالية فى المربع إلىلالنتقال Tab" ثم اضغط مفتاح ٧٧٧اكتب الرقم ".١١

  ."استبدال بـــ"Replace withنة الحوارى وهى خا

. يغلق المربع الحوارى "استبدال الكل"Replace All" ثم انقر زر ٦٦٦اكتب ".١٢

٧٧٧المستند. سيتم استبدال جميع الخاليا التى تشتمل على الرقم إلىوترجع 

فى خطوة واحدة.٦٦٦بالرقم 
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  البحث عن سجل داخل قاعدة البيانات

البيانات عملية شيقة وممتعة. توجد أكثر من طريقة البحث عن سجل داخل قاعدة 

للبحث عن السجل. يمكن البحث باستخدام أشرطة التمرير أو أسهم التمرير لتصفح 

السجالت حتى تحصل على السجل الذى تبحث عنه، وفى هذه الطريقة يجب أن تعرف 

شرح جديد.  تماما بيانات السجل الذى تبحث عنه، وهذه الطريقة مألوفة لك والتحتاج ل

كما يمكن البحث عن سجل أو مجموعة سجالت تشترك فى صفة أو صفات معينة ، وفى 

باستخراج السجالت Excel). ويقوم Criteriaهذه الحالة يجب تحديد معايير البحث (

التى تنطبق عليها معايير البحث. بعد استخراج السجالت يمكنك رؤيتها أو تعديلها أو 

  حذفها. 

طريقة البحث عن سجل عن طريق تحديد معايير للبحث داخل النموذج سنشرح فيما يلى

ستعرف طرقا أخرى لالستفسار عن السجالت التى تشترك فى صفة أو صفات يما بعد وف

  معينة.تابع الخطوات التالية : 

تأكد أن نقطة اإلدراج موجودة في إحدى خاليا الجدول . .١

Formانقر زر ل السريع" "أدوات الوصو Quick Access Toolbarمن شريط .٢

  . يظهر النموذج ويظهر فيه بيانات أول سجل فى قاعدة البيانات "نموذج"

تختفى البيانات المعروضة من الشاشة، وبالتالى يمكن  "معيار" Criteriaانقر زر .٣

كتابة معايير البحث الختيار سجالت معينة من قاعدة البيانات. تظهر أيضا كلمة 

Criteria "أزرار األوامر لتنبهك أن الحالة هنا هى تحديد معايير فوق"معيار

  البحث.

انقل المؤشر إلى حقل "مسمى الوظيفة" ثم انقر زر الفأرة. تنتفل نقطة اإلدراج أمام .٤

  .حقل "مسمى الوظيفة"

اكتب "محاسب" . هذا هو أول معيار للبحث ويعنى ابحث عن السجالت التى بها  .٥

  ظيفة" كلمة "محاسب" فى حقل "مسمى الو 

Findانقر زر .٦ Next"يظهر أول سجل فى قاعدة البيانات . "بحث عن التالى
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Criteriaيشتمل على كلمة "محاسب" فى حقل "مسمى الوظيفة" وتستبدل عبارة 

في جدول بيانات يتكون من ٢بمعني أن هذا السجل رقم Of 7 2بعبارة "معيار" 

  ) ٩- ٧شكل (انظر سجالت . ٧

  

  وظيفة "محاسب"البحث عن٩-٧شكل 

مرة ثانية. يظهر ثانى سجل فى قاعدة "بحث عن التالى" Find Nextانقر زر .٧

البيانات يشتمل على كلمة "محاسب" فى حقل "مسمى الوظيفة" وهو "صفاء 

  ."بدوى

مرة ثالثة. تسمع صوت الجرس لينبهك أنه "بحث عن التالى" Find Nextانقر .٨

عيار الذى حددته للبحث فى قاعدة التوجد سجالت أخرى ينطبق عليها الم

  البيانات، وبالتالى لن تتغير الشاشة 

Findانقر زر .٩ Prev"يظهر السجل السابق للسجل المعروض . "بحث عن السابق

  .والذى ينطبق عليه معيار البحث (وهو وظيفة محاسب)

Findانقر زر .١٠ Prev"مرة أخرى. تسمع صوت الجرس لينبهك "بحث عن السابق

وجد سجالت أخرى ينطبق عليها المعيار الذى حددته للبحث فى قاعدة أنه الت

  البيانات، وبالتالى لن تتغير الشاشة 

  .يغلق النموذج وترجع إلى قاعدة البيانات"إغالق" Closeانقر .١١

بحث عن سجل أو سجالت باستخدام نموذج البيانات، وفى يمكنك الشرحنا كيف 
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أحيانا ال Criteriaتى ينطبق عليها معيار البحثهذه الطريقة يمكنك رؤية السجالت ال

يكفيك أن ترى السجالت التى ينطبق عليها معيار البحث، واحدا تلو اآلخر، بل تريد أن 

تتعامل مع هذه السجالت كمجموعة ، مثال الستخراج تقرير عنها. فى هذه الحالة يجب 

ى تندرج تحت شرط أو استخدام طريقة أخرى أكثر كفاءة تسمح باستخراج السجالت الت

  . Filteringتسمي هذه الطريقة تصفية أو شروط محددة وإظهارها
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لترتيب الذى أدخلت به أول غير اأحيانا تحتاج إلظهار سجالت قاعدة البيانات بترتيب 

مرة، فمثال ترتيب أسماء الموظفين أبجديا طبقا لورودها فى حقل االسم يسهل البحث فيها 

  .عن اسم موظف معين

Sortingترتيب السجالت داخل قاعدة البيانات يستخدم مفهوم يطلق عليه وإلعادة

تصاعديا أو تنازليا إماالمقصود بالفرز هنا ترتيب للسجالت إذنالفرز أو الترتيب. ومعناها 

  وفق مجيئها فى حقل معين.

ذلك حيث أو أكثر منيمكن أن يتم الفرز باستخدام بيانات حقل واحد أو حقلين أو ثالثة

معيار للفرز كما أتاح اإلصدار الجديد عملية ٦٤استخدام أكثر من Excel 2010أتاح 

الفرز تبعًا للون الخلية . يبدو هذا الفرز رفاهية ولكننا بنظرة عملية نجد انه هام جدًا في 

ي حالة فرز الخاليا التي تحتوي علي بيانات هامة أو بيانات نواتج الدوال أو الحسابات والت

  قمت بتغير لونها إلعطائها أهمية في المستند. 

والمقصود بالترتيب باستخدام بيانات حقل واحد أن تؤخذ محتويات حقل واحد فى 

االعتبار عند ترتيب السجالت، مثال حقل اسم العائلة لترتيب السجالت وفق مجيئها فى 

تؤخذ محتويات حقلين حقل اسم العائلة، أما الترتيب باستخدام بيانات حقلين فمعناه أن

فى االعتبار عند ترتيب السجالت، مثال ترتب السجالت بترتيب اإلدارات وفق مجيئها فى 

حقل اإلدارة ثم ترتب السجالت الموجودة فى كل إدارة حسب اسم العائلة، وبنفس 

  .المفهوم يمكن ترتيب السجالت باستخدام بيانات ثالثة حقول 

Excelفي الموجودةمن التسهيالت  أنه أتاح لك إجراء عملية الفرز بطرق كثيرة 2010

  علي النحو التالي :

 اختيار التبويبHome "ثم اختيار المجموعة "الصفحة الرئيسيةEditing "تحرير"

."فرز"Sortثم اختيار "فرز وتصفية" Filter & Sortثم اختيار زر 

 اختيار التبويبData  "ثم اختيار المجموعة "بياناتSort & Filter "فرز وتصفية"

ترتيب (فرز) السجالت. ٣
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من داخل المجموعة .أو ثم اختيار 

 نقر أي خلية بزر الفأرة األيمن ثم اختيار أمرSort. من القائمة التي تظهر

 اختيار التبويبData "ثم اختيار المجموعة "بياناتSort & Filter "فرز وتصفية"

. وهو مفهوم يسمح لك بفرز "فرز"Sortالظهار مربع حوار "فرز" Sortثم اختيار زر 

مستوي. سنبدأ بشرح أسهل طرق ٦٤السجالت طبقًا لمستويات متعددة تصل إلي 

  ."فرز" Sortالفرز ثم نشرح الفرز باستخدام مربع حوار 

  

ننصحك أن تحفظ الملف قبل أن تبدأ عملية الفرز تحسبا ألى أخطاء تقع 

  .فيها أثناء عملية الفرز

  الفرز بنقرة واحدة 

أن تقـوم بتحديـد العمـود الـذي تنـوي ترتيـب البيانـات "فرز"Sortأسهل من استخدام مربع 

  طبقًا لمحتوياته، ثم تنقر زر واحد . تابع الخطوات التالية :

اختر أي خلية داخل عمود "االسم األول"..١

انقــر زر ية""فــرز وتصــفSort & Filterومــن مجموعــة "بيانــات" Dataمــن التبويــب .٢

Sort A to Z"يتغير ترتيب محتويات العمود لتظهر بالترتيب "الفرز من أ إلى ى

التصاعدي .

يتغير ترتيب محتويات العمود ليظهـر " أإلى ى"الفرز من  Sort Z to Aانقر زر .٣

  بالترتيب التنازلي. 

  الفرز باستخدام بيانات حقل واحد

ت وفق مجيئها فى حقل "اسم العائلة" اتبع الخطوات ترتيب سجالت قاعدة البياناإلعادة

  التالية :

  جدول البيانات .انقل المؤشر إلى أى خلية داخل .١

انقر "فرز وتصفية"Sort & Filterومن مجموعة "بيانات" Dataمن التبويب .٢

.  زر
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كإجراء بديل، بزر الفأرة األيمن انقر أي خلية داخل جدول البيانات ومن القائمة 

Custom Sortومن القائمة التابعة اختر أمر "فرز"  Sortلمختصرة اختر أمر ا

  )١٠-٧شكل (."فز مخصص"

  
  من القائمة المختصرةCustom Sortاختيار األمر ١٠-٧شكل 

). ١١-٧شكل ("فرز" Sortمربع حوارى بعنوان في الحالتين سيظهر .٣

  
  Sortمربع ١١-٧شكل 

  أعمدة هي:يشتمل هذا المربع علي ثالثة 

Column، عمود" : لتحديد العمود الذي سيتم فرز محتوياته"  

Sort on.فرز" : لتحديد طريقة الفرز هل قيمة الخاليا أو لونها أو لون خطها"  

Order.طريقة الترتيب": لتحديد طريقة الترتيب هل هي تنازلية أم تصاعدية"  

 My Data hasاالختيار باإلضافة إلي مجموعة من أزرار األوامر. يظهر مربع
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headers "نشطًا ومعناه أن رؤوس األعمدة ال تؤخذ في "بياناتى لها رؤوس

  الحسبان عند عملية الفرز. 

"فرز  Sort Byانقر السهم المنسدل في خانة "عمود" Columnمن عمود .٤

.ستظهر قائمة بكل الحقول في قاعدة البيانات اختر الحقل "اسم العائلة" حسب" 

ومعناها الفرز يتم "قيمة" Valueيحتوي علي "فرز فى" Sort onأن عمود تأكد .٥

بناء علي قيم الخاليا .

ومعناها ترتيبهم ابجدياً .A to Zيحتوي علي "ترتيب" Orderتأكد أن عمود .٦

يختفى المربع الحوارى وترجع إلى قاعدة البيانات. وستجد . "موافق"OKانقر زر .٧

  .)١٢- ٧شكل مجيئها فى حقل "اسم العائلة" (انظر السجالت مرتبة أبجديا وفق

  

  ترتيب السجالت وفق مجيئها في حقل "اسم العائلة"١٢-٧شكل 

  الفرز باستخدام بيانات حقلين

ترتيب السجالت طبقا ألبجديات اسم العائلة وفى داخل كل عائلة ترتب السجالت إلعادة

  تنازليا حسب الراتب اتبع اآلتى :

يظهر مربع حوارى بعنوان. "فرز"Sortزرانقر"بيانات" Dataالتبويبمن .١

Sort "يظهر داخل المربع أول مستوي للفرز هو الذي حددناه في التمرين "فرز

  السابق وهو "اسم العائلة" الذي سيؤخذ محتوياته في االعتبار عند الفرز .

ل الثاني .سيظهر سطر آخر الختيار الحق"إضافة مستوى" Add Levelانقر الزر .٢

  .انقر رأس السهم ثم اختر حقل "الراتب""فرز حسب" Sort Byمن خانة .٣
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"من األكبر لألصغر" Largest to Smallestاختر "ترتيب" Orderمن خانة .٤

.)١٣-٧شكل (حتي يكون الترتيب تنازلي.

  

  بعد إضافة مستويين للفرزSortمربع ١٣-٧شكل 

ريد إضافته إلي مربع الفرز وهكذا لكل مستوي ت٤إلي ٢كرر الخطوات من .٥

تستطيع أن تضيف أي عدد من مستويات الفرز بسهولة شديدة كما تري ولكننا 

مستويين فقط .بإستخدامسنكتفي هنا بالفرز 

أو اضغط مفتاح اإلدخال. يغلق المربع الحوارى وترجع إلى "موافق" OKانقر زر .٦

فق مجيئها فى حقل "اسم قاعدة البيانات ستجد أن السجالت رتبت أبجديا و 

العائلة". أيضا رتبت السجالت التى بها نفس اسم العائلة تنازليا حسب مبلغ 

تجد أن السجالت ذات ١٤-٧شكل . انظر F"الراتب" الموجود فى عمود 

  الراتب األعلى في نفس العائلة جاءت أوال ، ألن الترتيب في حقل "الراتب" تنازلي. 

  ثم أغلقه.Data.xlsxاحفظ المستند باسم .٧

  

  ترتيب السجالت تصاعديا باستخدام حقل "اسم العائلة" ومن ثم تنازليا في حقل "الراتب" ١٤-٧شكل 
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  استخراج السجالت التى ينطبق عليها معيار واحد

تسمى عملية استخراج السجالت التى تندرج تحت صفة واحدة أو التى ينطبق عليها شرط 

بإظهار Excel). عندما تطلب تصفية السجالت يقوم Filteringأو أكثر، تسمى تصفية (

فقط، وتبدو قاعدة البيانات كما لو كانت تشتمل على التصفيةالسجالت الموافقة لمعايير 

  هذه السجالت فقط. 

الستخراج السجالت التى يبدأ حقل "اسم العائلة" فيها بكلمة "أبوالعطا" اتبع الخطوات 

  التالية : 

  .ازال مفتوحاً أمامكتأكد أن المستند م.١

  داخل قاعدة البيانات في عمود "اسم العائلة" انقل المؤشر الى أى خلية .٢

انقر زر "فرز وتصفية"  Sort&Filterومن مجموعة "بيانات" Dataالتبويبمن .٣

. يتسبب على يسار أسماء الحقول المعروضةتظهر أسهم بهذا الشكل 

ه األسهم فى إظهار قائمة منسدلة ببيانات الحقل لتختار منها نقر أى سهم من هذ

المعلومة المطلوبة.

ومن مجموعة "الصفحة الرئيسية" Homeكإجراء بديل لهذه الخطوة، من التبويب 

Editing "انقر زر "تحريرSort & Filterفرز وتصفية" ثم اختر"Filter 

  .من القائمة المنسدلة "تصفية" 

الموجود على يسار حقل "اسم العائلة". تظهر قائمة منسدلة انقر السهم ثم .٤

تالحظ أن القائمة تشتمل على عناصر ١٥- ٧شكل بمحتويات هذا الحقل. انظر 

مميزة فقط (غير متكررة). مثال إذا تكرر اسم العائلة مع أكثر من سجل، فانه يظهر 

مرة واحدة داخل القائمة المنسدلة.

السجالت  صفية. ت٤
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  تصفية البيانات حسب اسم العائلة١٥-٧شكل 

ويظهر عادة في القائمة المختصرة كل المعايير الموجودة في الحقل (أو العمود) 

.  خريأياراتتخابترتيب أبجدي من األصغر إلي األكبر، ويظهر أيضا داخل القائمة 

  ببعض هذه الخيارات ويوضح الجدول التالي المقصود 

  وظيفته  الخيار

Sort A to Z  
فرز من أ إلى ى

  ترتيب السجالت تصاعدي

Sort Z to A  
  فرز من ى إلى أ

  ترتيب السجالت تنازلي

Sort By Color  
  فرز حسب اللون

  ترتيب السجالت حسب اللون 

تختفي عالمة ."اختيار الكل"Select Allمن القائمة المنسدلة انقر االختيار .٥

يد اختيار أي سجالت .. والمعني ال تر هذا االختيار من التحديد 

بمعني تصفية تظهر عالمة التحديد بو العطا". االقائمة المنسدلة انقر "من .٦

.وإظهار هذه السجالت فقط 

تصفية السجالت Excelتختفى القائمة المنسدلة ويتولى "موافق" OKانقر زر .٧

  ).١٦-٧شكل وإظهار السجالت التى ينطبق عليها معيار التصفية فقط (انظر 
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  السجالت التى تشتمل على معيار التصفية فقط١٦-٧كل ش

تالحظ أن السهم بجوار الحقل "اسم العائلة" قد تغير عن الشكل المعتاد وظهر 

مرة ثانية ثم للعودة إلظهار كل السجالت، انقر السهم بشكل عالمة التصفية . 

  . افق""مو OKثم انقر من القائمة المنسدلة"تحديد الكل"Select Allاختر 

  إلغاء التصفية

  إلعادة إظهار جميع السجالت وإلغاء التصفية اتبع اآلتي:

انقر زر "فرز وتصفية" Sort & Filterومن مجموعة "بيانات" Dataالتبويبمن .١

وتعود جميع التصفية الموجودة بجوار الحقول . أسهم مرة أخري تختفي 

  السجالت المخفية للظهور مرة أخرى. 

  فية المخصصة استخدام التص

أحيانا ال يلبى معيار البحث باستخدام التصفية التلقائية حاجتك، وتريد تخصيص معيار 

بتخصيص معايير أدق لتصفية السجالت كما يتضح من التمرين Excelأدق. يسمح 

  :لىالتا

  جنيه اتبع اآلتى :١٠٠٠٠إلظهار السجالت التى تزيد مرتباتها عن 

  لبيانات.اختر أى خلية داخل قاعدة ا.١

حتي تظهر اسهم التصفية "تصفية" Filterانقر زر "بيانات" Dataمن شريط .٢

  بجوار الحقول .

أمر الموجود على يسار حقل "الراتب" من القائمة المنسدلة اخترانقر السهم .٣

Number Filters "ثم من القائمة التابعة اختر "عوامل تصفية األرقامCustom 

Filter "١٧-٧شكل "تصفية مخصصة.
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Custom Filterاألمر ١٧-٧شكل 

"تصفية تلقائية مخصصة" Custom AutoFilterيظهر مربع حوارى بعنوان .٤

  ).١٨-٧شكل (انظر 

  

  Custom AutoFilterمربع ١٨-٧شكل 

. تظهر قائمة "يساوى"Equalsمربعالموجود على يسار انقر السهم .٥

  .المقارنة المعروفة ملياتبع

. تحل العالمة التى اخترتها "أكبر من"Is Greater thanمن قائمة المقارنة انقر.٦

  .التى كانت موجودةEqualمحل عالمة 

مربع الكتابة إلظهار عناصر الحقل. تظهر يمينالموجود على انقر السهم .٧

  .عليها الحقل المختارقائمة منسدلة بالعناصر التى يشتمل 

ن يظهر مربع يجب أ.". يظهر الرقم فى مربع الكتابة١٠٠٠٠انقر الرقم  ".٨
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Custom Auto Filter"١٩-٧شكل كما فى "تصفية تلقائية مخصصة.  

  

  إظهار عناصر حقل "الراتب"١٩-٧شكل 

. يغلق المربع الحوارى وترجع لقاعدة البيانات بعد تصفية "موافق"Okانقر زر .٩

.سجالت فقط٣سجالت الى ال

  

 Custom Autoمن مربع السجالت اختر لتصفيةإلضافة معيار آخر 

Filter"على التصفيةفى حالة الرغبة فى تطبيق معيارى "تصفية تلقائية مخصصة

ى تطبيــق واحــد مــن فــى حالــة الرغبــة فــالســجالت المســتخرجة ، أو اختــر 

  على السجالت المستخرجة.التصفيةمعيارى 

  Using Wildcardsاستخدام الرمزان الشامالن
فى األمثلة السابقة كنا نبحث عن سجالت بمعلومة كاملة متوفرة لدينا، مثال اسم العائلة 

ت ، أحيانا تتشابه السجال١٠٠٠٠العطا" أو الراتب الذى يزيد عن الذى يبدأ بكلمة "أبو

فى جزء من المعلومة وتختلف فى جزء آخر. إذا أردت استخدام الحروف المتشابهة فقط 

تتوفر لدينا معلومات وافية عن بقية فى السجالت للبحث عن السجالت التى ال

). وهما عالمة * Wildcardsمحتوياتها، البد من استخدام أحد الرمزان الشامالن (

  وعالمة ؟. 

عن غياب حرف واحد وفى نفس الترتيب الذى نضعها فيه داخل تستخدم عالمة ؟ للتعبير 

الشرط، بينما تستخدم عالمة * للتعبير عن غياب سالسل أحرف فى نفس الترتيب الذى 

سيختار كل السجالت التى تنتهى بحرفى دي؟؟نضعها فيه داخل الشرط. فمثال الشرط
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سم مجدى واسم وجدى واسم الدال والياء وتبدأ بأى حرفين آخرين ولذلك سيظهر مثال ا

مهما كان حمدى ... وهكذا. وأيضا الشرط أ* سيختار كل السجالت التى تبدأ بحرف أ

  .عدد حروفها 

بصرف النظر عن بقية "أبو"الستخراج السجالت التى يبدأ اسم العائلة فيها بكلمة 

  الحروف اتبع اآلتى :

انقر زر تيجة عامل تصفية،إذا لم تكن سجالت قاعدة البيانات ظاهرة كلها أمامك ن.١

  ."بيانات"Dataالتبويبمن 

من القائمة المختصرة الموجود على يسار حقل "اسم العائلة" ثم انقر السهم .٢

Custom Filterثم اختر األمر "عوامل تصفية النصوص" Text Filterانقر 

  من القائمة المنسدلة."تصفية مخصصة" 

  .)٢٠-٧شكل ة اإلدراج فى مربع الكتابة اكتب: "أبو*" (انظر من موقع نقط.٣

  

  لتصفية السجالت* استخدام الرمز ٢٠-٧شكل 

. يغلق المربع الحوارى وترجع الى قاعدة البيانات، ستظهر فقط "موافق"OKانقر .٤

  السجالت التى تبدأ بكلمة "أبو" وعددها ثالثة.

  استخدام أكثر من معيار للتصفية

ر للبحث فى السجالت باستخدام أكثر من شرط أو أكثر من معيار فانك عندما تضط

تستخدم واحدة من طريقتين. األولى تطلب استخراج السجالت التى تشترك فى صفة من 

باستخراج السجالت التى ينطبق Excelصفتين وفى هذه الحالة تحدد شرطين ويقوم 

). والثانية تطلب ORو" ومعناها (عليها أحد الشرطين المذكورين، تسمى هذه الطريقة "أ
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استخراج السجالت التى تشترك فى كلتا صفتين وفى هذه الحالة تحدد شرطين ويقوم 

Excel "باستخراج السجالت التى ينطبق كال الشرطين المذكورين، تسمى هذه الطريقة "و

  .وفيما يلى سنستخدم كلتا الطريقتين لتنقية سجالت قاعدة البياناتAND)ومعناها (

الستخراج السجالت التى ينطبق عليها أحد شرطين وهما أن يبدأ "اسم العائلة" بكلمة 

  اتبع اآلتى :. "أبو" أو أن يكون كلمة "بدوى" 

تأكد أنك في وضع التصفية ..١

 Textلفتح القائمة المنسدلة، ثم اختر حقل اسم العائلة انقر رأس السهممن .٢

Filter "ثم اختر األمر ة المنسدلةمن القائم"عوامل تصفية النصوصCustom 

Filter"يظهر المربع الحوارى ويظهر آخر عامل تصفية كتبناه "تصفية مخصصة .

Begin withومن مربع شرط البحث اختر فى المربع، فإذا لم يظهر اكتب "أبو*"

  (استخدم مربع التمرير إذا لزم األمر) ."البدء بــ"

  .تنشيطهلانقر الخيار .٣

(انظر Equalاختر العائلة "بدوى" وعالمة المقارنة في مربعات الشرط الثاني.٤

.)٢١-٧شكل 

  

  التصفية باستخدام المعامل "أو"٢١-٧شكل 

ستظهر فقط قاعدة البيانات،إلى. يغلق المربع الحوارى وترجع "موافق"OKانقر .٥

ل العائلة وعددها أربعة السجالت التى تبدأ بكلمة "أبو" أو كلمة "بدوى" فى حق

  فقط.
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  التصفية التلقائية مع أعلى عشرة 

التصفية التلقائية طريقة سريعة لعرض مجموعة فرعية من قاعدة البيانات تتضمن فقط 

السجالت (الصفوف) التي تحتوى على القيم المحددة. باستخدام التصفية التلقائية 

يانات دون أن تقوم بالفرز، يمكنك الحصول على أعلى أو أدني قيم في قاعدة الب

  فبتخصيص خيارات أعلى عشرة يمكنك الحصول على القيم أو النسب المئوية التي تريد. 

  سجالت ٥إظهار أعلى 

فيما يلي نوضح كيف تستخدم مفهوم "التصفية التلقائية مع أعلى عشرة" إلظهار مرتبات 

  موظفين في قاعدة البيانات٥أعلى 

) ثم انقر زر الفأرة. F6(الخليةفية في حقل "الراتب"وجه المؤشر إلى سهم التص.١

  تظهر قائمة التصفية 

ثم من "عوامل تصفية األرقام" Number Filtersاألمر من قائمة التصفية اختر .٢

 Top 10يظهر مربع " ١٠"العشرة Top 10اختر األمر التابعة القائمة 

AutoFilter دقق النظر فى ٢٢- ٧شكل (انظر " ١٠"التصفية التلقائية ألحدث (

"أقل" Bottomأو "أعلى"Top،تجد أنها يمكن أن تظهر "عرض"Showخانة 

). ويمكن أيضا أن يظهر Topقيم حسب حاجتك (انقر السهم الموجود على يسار

Percentage"عناصر" أو Itemsأو أكثر أو أقل، كما يمكن أن يظهر ١٠

  "بالمئة".

  

Top 10 AutoFilterمربع ٢٢-٧شكل 

  .مرتبات٥ومعناه أعلى 5انقر السهم المتجه ألسفل حتى يظهر الرقم .٣

Items، 5، "أعلى"Topعلى "عرض" Showتأكد أن المربع يحتوى في خانة .٤
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٥. تظهر فقط السجالت التي تشتمل على مرتبات أعلى "موافق"OKثم انقر زر 

  موظفين.

  
  فقط مع البيانات الرقمية والتاريخيةيعملTop 10الحظ أن الخيار 

  حذف السجالت المكررة  

في كثير من االحوال تجد أن قائمة البيانات لديك تحتوي علي عدد كبير من 

السجالت ذات تفاصيل كثيرة ولكنك تريد فقط معرفة جزء من البيانات وحذف السجالت 

قاعدة البيانات التي تحتوي الفواتير قد لمثاالً المتكررة من قاعدة البيانات .فمثُال إذا اخذنا 

تجد سجالت كثيرة تمثل عدد الفواتير في شهر معين ولكنك قد تحتاج لمعرفة العمالء 

الذين تم تسجيل فواتير باسمهم خالل هذا الشهر وليس بالضرورة أن يكون عدد هؤالء 

يكون له أكتر من ن العميل الواحد ممكن ان د الفواتير التي تم تسجيلها ألالعمالء هو عد

فاتورة مثًال  قد يكون عدد العمالء ٣٤فاتورة خالل هذا الشهر فإذا كان عدد الفواتير 

ن يعرض أExcelعميل مثًال ، يستطيع ١٥الذين تم تسجيل فواتير لهم خالل الشهر هو 

عليك البيانات بعد حذف التكرارات منها وذلك عن طريق استخدام أداة حذف التكرارات 

دون تكرارات والتي عن طريقها تعرض السجالت الفريدة بExcel 2010ودة في الموج

هامًا جدًا وهو أن هذه األداة خالل عملها تقوم فعًال بحذف ولكن عليك أن تعرف شيئاً 

السجالت المكررة ، لذا فإذا كنت تريد االحتفاظ بالبيانات األصلية يجب عليك آخذ 

خدام أداة حذف التكرارات ووضع هذه النسخة من نسخة من البيانات األصلية قبل است

البيانات الكاملة إما في ورقة عمل أخري في نفس المصنف أو نسخها إلي نطاق بعيد من 

نفس ورقة العمل التي بها البيانات حتي ال تتأثر هذه البيانات بعملية حذف التكرارات . 

  لعمل ذلك تابع معنا الخطوات التالية :

والتي سنتابع الشرح ٢٣-٧شكل البيانات الموجودة في ورقة العمل في انظر علي .     ١

يمكنك عمل مستند جديد وإدخال هذه البيانات فيه لمتابعة التالي عليها .

  الحطوات التالية والحصول علي النتائج الموضحة في كل خطوة .
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  بيانات الفواتير وبها تكرار في حقل اسم العميل٢٣-٧شكل 

لشــكل أن حقــل اســم العميــل يحتــوي علــي بيانــات مكــررة حيــث يظهــر تالحــظ مــن ا  .٢

  اسم كل عميل اكثر من مرة .

ثــم انســخ هــذه A1:C24فــي المــدي مــن الواقعــة قــم بتحديــد البيانــات فــي الخاليــا   .٣

مـن نفـس المصـنف كمـا تعلمـت سـابقاً " ٢"ورقة Sheet2البيانات إلي ورقة العمل 

  إجراء عملية حذف التكرارات عليها .للحفاظ علي نسخة من البيانات قبل 

ثـم انقـر الـزر "بيانـات" Dataانقر أي خلية داخل قاعدة البيانات ثم نشط التبويب   .٤

Remove Duplicates "مـن المجموعـة "إزالة التكراراتData Tools

  ."أدوات البيانات"

ري بتحديـــــد كـــــل نطـــــاق قاعـــــدة البيانـــــات وســـــيظهر المربـــــع الحـــــواExcelســـــيقوم   .٥

Remove Duplicates   "٢٤-٧شكل كما في "إزالة التكرارات.  
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  Remove Duplicatesتحديد كل خاليا قاعدة البيانات إظهار المربع الحواري ٢٤-٧شكل 

Remove Duplicatesمــن المربــع الحــواري "عمــود" Columnيظهــر المربــع .٦

(رقم الفاتورة، حقول هيفي هذا المثال ثالثةحقول قاعدة البيانات "إزالة التكرارات" 

دليـل علـي اختيـار هـذا الحقـل اسم العميل ، القيمة) ويظهر بجوار كل حقل عالمة 

يجـب أن ولكننا فـي هـذا المثـال نريـد حـذف التكـرارات مـن حقـل اسـم العميـل لـذلك 

  نقوم بإلغاء االختيار من الحقلين اآلخرين. 

عـدد السـجالت المكـررة والتـي بعرض رسالة تخبـرك  Excelسيقوم "موافق" OKانقر .٧

)٢٥-٧شكل سيقوم بحذفها وعدد السجالت الفريدة التي ستبقي . (

  
رسالة تخبرك بعدد السجالت المكررة وعدد السجالت الفريدة التي ستبقي ٢٥-٧شكل 

ســتختفي الرســالة وتظهــر قاعــدة البيانــات بعــد حــذف اســماء العمــالء "موافــق" OKانقــر .٨
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.٢٦-٧شكل المكررة كما في 

قاعدة البيانات بعد حذف التكرارات في حقل أسماء العمالء٢٦-٧شكل 

العمـالء بـدون تكـرار ، ءيظهـر فـي حقـل اسـم العميـل اسـما٢٦-٧شـكل كما تري في .٩

فتستطيع بمنتهي السهولة التعرف علي العمالء الذين تم تسجيل فواتير لهم خـالل فتـرة 

  .رهاق ذهنك باألسماء المكررة إمعينة بدون 

  حذف التكرارات بناء علي بيانات أكثر من حقل 

تســتطيع حــذف التكــرارات بنــاء علــي أكثــر مــن حقــل فــي قاعــدة البيانــات ولــيس حقــل واحــد 

(حقــل اســم العميــل) كمــا فعلنــا فــي الخطــوات الســابقة ، فمــثًال لحــذف التكــرارات بنــاء علــي 

لعمالء مسجل لهم فواتير حقل اسم العميل وقيمة الفاتورة حيث تجد في البيانات أن بعض ا

  بنفس القيم . اتبع الخطوات التالية :

.٥إلي الخطوة رقم ١الخطوات السابقة من الخطوة رقم ستابع نف  .١

قـم بتنشـيط إزالـة التكـرارات" "Remove Duplicatesعندما يظهر المربع الحواري .٢

.٢٧-٧شكل مربع االختيار بجوار الحقلين "اسم العميل" و "القيمة" . 

  
  واختيار اكثر من حقل فيه Remove Duplicatesالمربع الحواري ٢٧-٧شكل 
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ســـيختفي المربـــع الحـــواري وســـتظهر الرســـالة التـــي تخبـــرك بعـــدد "موافـــق"  OKانقـــر.٣

السجالت التي ستخذف وعدد السجالت الفريدة .

التـي وردت سـتختفي الرسـالة وتظهـر البيانـات بعـد حـذف التكـرارات "موافـق" OKانقر .٤

.٢٨-٧شكل كما في   حقل القيمةفي

  
  السجالت بعد حذف التكرارات منها ٢٨-٧شكل 

فواتير لكل ٥تجد أن العميلة "برلنتي عبد الحميد" يظهر لها ٢٨- ٧شكل دقق النظر في 

السابق ، والذي حدث ٢٣-٧شكل فواتير في ٦فاتورة  قيمة مختلفة عن األخري مقابل 

٢٠٠أختفت ألن قيمتها ٢٣- ٧شكل نت موجودة في والتي كا١١١٢أن الفاتورة رقم 

  التي ظهرت هنا . ١١٠١وهي مكررة مع الفاتورة رقم 
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